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Florentin Popescu

Editorial

Cuvântul
Cuvântul este sunet ºi culoare:
E mesagerul gândului uman
El pune haine rupte de sãrman
Sau preþioase zale sclipitoare.

Cuvântul e putere fermecatã.
Sub cer de foc înalþã piramide,
El liniºteºte marea turburatã,

Deschide porþi de raiuri ºi le-nchide.
Cuprinde-n el ºi cerul ºi pãmântul
De-aceea: la-nceput a fost CUVÂNTUL!

www.bucurestiul-literar.ro

Dimitrie Grigoraº - Dimitrie Grigoraº fecit

Realitãþi culturale de dincolo ºi
de dincoace de Prut

Alexandru Philippide

Dupã 1989 s-a tot fãcut caz de reintegrarea culturii basarabene în circuitul
valorilor noastre naþionale. Era de aºteptat sã se întreprindã acþiuni concrete, sã se
treacã dincolo de declaraþii ºi vorbe, iar instituþiile abilitate sã alcãtuiascã un
program foarte riguros alcãtuit, cu termene ºi obiective care sã nu lase loc unor
interpretãri de circumstanþã ºi nici hiatusuri mai mult sau mai puþin justificate.

ªi iatã cã dupã mai bine de douã decenii constatãm cã mare lucru nu s-a fãcut
în acest domeniu. E drept, cel puþin în ce priveºte literatura s-au mai realizat
câþiva paºi, s-au editat cãrþi ale confraþilor de peste Prut, s-au scris unele studii, s-au
alcãtuit o serie de antologii, iar scriitorii de acolo au fost/sunt invitaþi, adesea ºi
premiaþi la varii manifestãri. ªi cam atât, deºi ne-am fi aºteptat (ºi încã ne mai
aºteptãm!) ca Ministerul Culturii (un fel de a ºaptea roatã la cãruþa Guvernului,
de vreme ce miniºtri au fost/sunt schimbaþi aleatoriu, dupã criterii extraculturale,
ca sã nu spunem politice) sã ne prezinte un program, cum am scris câteva rânduri
mai sus.

Promovarea culturii contemporane din Basarabia dincoace de Prut este mai
degrabã rodul eforturilor unor cunoscuþi militanþi pentru aceastã cauzã (Theodor
Codreanu, Adrian Dinu Racheieru, Gheorghe Pãun), acesta din urmã prin revista
�Curtea de la Argeº�) decât al instituþiilor abilitate. Unii critici literari de la
Bucureºti, constipaþi ºi crispaþi din naºtere, au tot clamat cã literatura basarabeanã
ar fi rãmas în urma celei de dincoace de Prut, cã ar fi vorba de un asincronism �
ceea ce nu este adevãrat. Lectura antologiilor de poezie de peste Prut, ca ºi o
cãlãtorie pe care am fãcut-o împreunã cu confratele Emil Lungeanu în zona
Orheiului ºi întâlnirile cu elevi gimnaziºti ºi liceeni de acolo ne-au dovedit/ne
dovedeºte nebãnuita ºi extraordinara dragoste a tinerilor pentru literaturã ºi culturã
în general, dar mai ales dorinþa de a fi la curent cu noutãþile din poezia, proza,
teatrul scris în limba românã. A fost de-a dreptul uimitor (ºi relevant, totodatã!)
sã ascultãm intervenþii în deplinã cunoºtinþã de cauzã, privind realitãþile literare
din ultimii ani.

Dar la noi, între graniþele actuale ale României, cum stau lucrurile? ne putem
întreba retoric. ªi tot noi ne putem rãspunde categoric: prea puþini români ºtiu
câte ceva despre literatura, arta, cultura din Basarabia. O culturã � ºi prin asta
�crispaþii� ºi �constipaþii� critici de care aminteam sunt contraziºi categoric! � de
o profunzime ºi modernitate aflate dincolo de orice discuþie.

Fireºte, ºi în Basarabia, ca pretutindeni unde se scrie, se creazã în limba românã
peisajul este divers, cu piscuri mai mari ori mai mici, cu valori variate, însã
trebuie sã judecãm lucrurile receptând totul în ansamblu, cu discernãmânt, înþelegere
ºi critic constructiv, nu fãcând �tabula rasa� din fructul gândirii ºi simþirii
creatorilor.

Gãsirea unui echilibru, pe toate planurile, între realitãþile culturale de dincolo
de Prut ºi cele de dincoace de el, ar trebui sã devinã o preocupare a noastrã, a
tuturor. Soluþii existã, fãrã îndoialã. Dar poate cã mai trebuie ºi voinþã!
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þãran (17)

31 august - Ziua limbii române

...Fiecare scriitor este un constructor de cuvinte, de catapetesme de
cuvinte, de turle ºi de sarcofagii de cuvinte. Cuvântul construit poate sã
aibã gust sau mireasmã: poate oglindi în interiorul lui profunzimi imense
pe-o singurã laturã lustruitã: el dã impresii de pipãit, aspru sau catifelat,
dupã cum sapã-n lespezi sau se strecoarã prin frunze...

...Cuvinte fulgi, cuvinte aer, cuvinte metal. Cuvinte întunecate ca grotele
ºi cuvinte limpezi ca izvoarele pornite din ele... Într-un cuvânt se face
ziuã, ºi alte cuvinte amurgesc. Cuvintele scapãrã ca pietrele sau sunt
moi ca melcii. Ele te asalteazã ca viespile sau te liniºtesc ca rãcoarea, te
otrãvesc ca bureþii ºi te adapã ca roua trandafirie. Chimia aplicatã la
culori ºi parfume este o copilãrie, comparativ cu magiile foarte vechi pe
care le realizeazã cuvintele, de la primele cântece ºi basme despre
Dumnezeu ºi om...

Tabletã de cronicar
Tudor Arghezi
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Gheorghe Pãun
Vedere de pe Dealul Olarilor

(Editura Ars Docendi, Bucureºti, 2014)

Autografe
în premierã

Theodor Codreanu
Caragiale - abisal

(Editura Muzeului Naþional al
Literaturii Române, Bucureºti, 2014)

�Cartea pe care o propun acum cititorului român, aflatã
la a doua ediþie revãzutã ºi adãugatã, argumenteazã cã
acest geniu este inegalabil chiar ºi în schiþe ºi comedii,
prin forþa pãtrunderii în zonele abisale ale fiinþei.�

Premiile Callatis, 2014

Ne-a pãrãsit un mare cãrturar: Nicolae Balotã

�O carte scrisã cu mare poftã, prin care, de vreo doi,
�scap de ulcer�, aruncând - vorba lui Topârceanu -
zacherlinã în politicieni, în mass-media, piþipoance,
diplomani/titlomani, dar fãrã rãutate, zic eu, ba chiar
cordial cât se poate.�

Paula Romanescu
101 poeme

(Editura Biodova, Bucureºti, 2011)

Sâmbãtã 23 august 2014 ,pe scena plutitoare din
Portul Mangalia a avut loc gala premiilor de excelenþã
Callatis, eveniment care a prilejuit ºi la aceastã ediþie,
recunoaºterea valorilor din diferite domenii ale vieþii
cultural-artistice. Au fost acordate 3 premii de literaturã
scriitorilor bucureºteni: Dinu Grigorescu pentru
Comedia Omnia ºi volumul inedit Rezervaþia
dramaturgilor (ed. Ghepardul), Horia Gârbea pentru
cartea Fratele mai deºtept al lui Kalaºnicov (ed.
Limes) ºi Ioan Cristescu pentru performanþã editorialã,
ed. TracusArte.

�Poemele - modul limbii de a se rãstãlmãci în cânt
(poate din încercarea de a da o replicã privighetorii, care
nici mãcar nu are nevoie de cuvinte pentru spusa ei).�

În ziua de 8 august a.c. la Curtea de Argeº a avut loc un moment
emoþionant ºi care nu va putea fi uitat prea uºor de cãtre participanþii
la el. Este vorba de o sãrbãtoare a revistei �Curtea de la Argeº�, o
publicaþie care de câþiva ani buni nu numai cã s-a impus în atenþia
iubitorilor de culturã, ci a ºi �crescut�, devenind, din multe puncte
de vedere, un reper cultural remarcabil la nivel naþional.

Nelegatã de o aniversare ori alt moment calendaristic aparte, �Ziua
revistei� a reunit oaspeþi din toatã România ºi din Basarabia.
Reamintim cititorilor noºtri cã d-l Gheorghe Pãun, academicianul
care a fãcut/face pentru cultura noatrã mai mult decât o instituþie sau
un ministru, este un înfocat susþinãtor al �Podului de reviste�
(Chiºinãu, Voivodina, Alba Iulia, Bucureºti), la care a aderat ºi
�Bucureºtiul literar ºi artistic�. În context dl. Firiþã Carp, directorul Editurii Detectiv a prezentat câteva cãrþi,
semnate de basarabeni, apãrute de curând, fiind semnate de Nicolae Dabija, Raia Rogac ºi Victor Teleucã.

Aºadar, amintita întâlnire s-a bucurat de prezenþa unui numeros public, în rândurile cãruia s-au aflat basarabenii
Nicolae Dabija, Ninelu Caranfil, Raia Rogac, Dumitru Gabora, precum ºi colaboratori ºi apropiaþi ai revistei: Ana
Maria Caleia, Eugen Cristea, Ion Creþeanu, Mona Vâlceanu, Irina Gorea Costin, Ion C. ªtefan, Marian Nencescu,
Mihail Diaconescu, Nicolae Petre Vrânceanu, ªtefan Dumitrache, Dan Farcaº, Paula Romanescu, Margareta Labiº,
Nicolae Georgescu, George Stanca, Theodor Codreanu, Constantin Vlad.

D-l Gheorghe Pãun, fondatorul ºi redactorul ºef al revistei �Curtea de la Argeº� a prezentat publicaþia ºi preocupãrile
acesteia în prezent ºi în viitor ºi a înmânat �Dilploma Podul de reviste� mai multor participanþi, între care ºi
redactorul ºef al �Bucureºtiului literar ºi artistic�. D-na Ana Maria Caleia (pian) ºi d-l Ion Creþeanu (cobzã) au
încântat publicul cu plãcute momente muzicale, iar actorul Eugen Cristea l-a delectat cu inspirate recitãri ºi cântece.

Oaspeþi ai �Curþii de la Argeº�

Miercuri 20 august a.c. ne-a pãrãsit Nicolae Balotã, critic literar, estetician ºi
eseist, cãrturar de mare valoare, om cu suflet ales.

Nicolae Balotã s-a nãscut la 26 ianuarie 1925 la Cluj. A urmat clasele primare la
ºcoala �Avram Iancu� (1931-1935), apoi Liceul �G.Bariþiu� (1935-1940). În urma
dictatului de la Viena, familia Balotã este obligatã sã pãrãseascã Clujul. Viitorul
critic îºi continuã studiile la Liceul �Sfântul Vasile cel Mare� din Blaj. Ultimele
clase le face la Liceul �Gheorghe Lazãr� din Sibiu (1941-1943), înscrindu-se
apoi la Facultatea de Litere ºi Filozofie a Uniersitãþii Cluj, aflatã în refugiu la
Sibiu, unde îi are profesori pe Lucian Blaga, ªtefãnescu-Gongã, Yves Auger,
D.D.Roºca, Liviu Rusu. Dupã rãzboi îºi continuã studiile la Cluj (1945-1947). La
1 august 1946 este preparator la Institutul de Psihologie al Unversitãþii din Cluj,
iar în 1947 îºi ia licenþa în filozofia culturii, psihologie, limba ºi literatura francezã.
În 1948 este arestat ºi condamnat pentru �deþinere ºi rãspândire de material
subversiv�. Dupã eliberare  este, pe rând pedagog, cercetãtor la Institutul de
lingvisticã din Cluj. În ianuarie 1956 e din nou arestat ºi condamnat la ºapte ani
de închisoare, acuzat  cã a trimis un memoriu peste hotare, cuprinzând aspecte ale
situaþiei din România. La 31 decembrie 1962 e din nou condamnat la 24 de luni  cu domiciliu forþat în Bãrãgan.
Eliberat în 1964, începe sã publice în revistele vremii (�Steaua�, �Luceafãrul�, �Secolul 20�, �Contemporanul� º.a).

Între 1969-1971 þine cursuri de literaturã universalã ºi comparatã la Unversitatea din Bucureºti, apoi este angajat
cercetãtor la Institutul de Istorie ºi Teorie literarã �G Cãlinescu�. În 1977 este visiting profesor la Munchen, predã
cursuri de literaturã comparatã ºi þine conferinþe la Basel, Heidelberg, Fraiburg. În 1981 se stabileºte la Paris ºi în
1990 primeºte cetãþenia francezã, funcþionând ca profesor la Universitatea �François Rabelis�din Tours, pânã în
1990, când se pensioneazã. Din 1995 a þinut cursuri la Universitãþile din Cluj ºi Bucureºti.

Nicolae Balotã lasã în urma lui o bibliografie bogatã ºi încãrcatã de semnificaþii: Euphorion (1969), Labirint
(1970), Urmuz (1970), Lupta cu absurdul (1971), Despre pasiuni (1971), Umanitãþi (1973), De la Ion la Ioanide
(1974), Jakob Burchrdt � un umanist modern (1974), Introducere în opera lui A.Philippide (1974), Arte poetice ale
secolului XX (1976), Universul prozei (1976), Arta lecturii (1978), Opera lui Tudor Arghezi (1979), Scriitori
maghiari din România 1920-1980 (1981), Mapamond literar (1983), Les Minorités culturelles en Roumanie (1984),
Max Blecher, un Philoctete de la littérature (1988), L�ange dans la poésie de Rilke (1993), Parisul e o carte (1994),
Calea, adevãrul ºi viaþa (1995), Caietul albastru, 2 vol. (1998), Eminescu, poet al iniþierii în poezia (2000),
Literatura francezã de la Villon la zilele noastre (2001), Ortodoxia pentru postmoderniºti (2001). A tradus din
Jacob Burchardt ºi Stefan Zweig. (în colaborare cu Bianca Balotã).

Împreunã cu Coman ªova l-am întâlnit ultima oarã pe Nicolae Balotã în toamna trecutã, când ne-a vizitat la sediul
Fundaþiei�Hurmuz Aznavorian�. Am cconversat atunci despre multe ºi ne-a fãcut promisiunea cã ne va da un
interviu pentru rubrica noastrã �Seniorii literaturii�. I-am înmânat un set de întrebãri, le-a luat cu el la plecarea în
strãinãtate, dar n-a mai apucat sã ne trimitã rãspunsurile, probabil din cauza suferinþelor bãtrâneþii. Am rãmas, însã,
cu amintirea unui intelectual de spiþã cu totul aparte, un cãrturar a cãrui pierdere lasã în urmã o mare durere în
sufletul ºi-n mintea celor care l-au cunoscut ºi-i apreciazã scrierile. Dumnezeu sã-l odihneascã! (F.P.)
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Marian Nencescu

Al. O. Teodoreanu -
120 de ani de la naºtere

Un umorist autentic
Un �umorist autentic� cum îl considera George Topârceanu, adversarul sãu de

floretã epigramisticã,  Al. O. Teodoreanu ºi-a gãsit cu greu identitatea literarã dupã
1945, când, spre deosebire de alþii, nu ºi-a putut reprima îndeajuns spiritul
epigramistic, iar reflexul public a continuat sã-i atribuie lui orice epigramã reuºitã
care circula anonim prin þarã. În aceste condiþii, deºi se bucura de protecþie la nivelul
cel mai înalt din ierarhia comunistã, opera sa, impregnatã de substanþa comicului,
risipitã într-o colecþie impresionantã de schiþe, poezii, fabule, foiletoane ºi mai ales
faimoasele epigrame, a fost reconsideratã, sub forma unor inofensive texte (vechi ºi
noi) reeditate antum (Berzele din Boureni, prefaþã de Savin Bratu, Bucureºti, 1957),
dar mai ales postum (Versuri, prefaþã de D. I. Suchianu, 1972, sau seria Gastronomice,
postfaþã G. Muntean, 1973, Inter pocula, 1973 ºi De re culinaria, 1977).

Nãscut la Dorohoi (30 iulie 1894) într-o familie cu preocupãri intelectuale (tatãl
ºi bunicul patern excelând în magistraturã, dar afirmându-se ºi publicistic, iar mama,
profesor de muzicã, era fiicã a compozitorului Gavril Musicescu), Al. O. Teodoreanu,
devenit celebru mai ales sub numele de Pãstorel, a practicat, în egalã mãsurã, literatura,
dar ºi jurnalistica, fiind specializat în oenologie ºi arta culinarã, genuri ce le-a
practicat �cu o toleranþã jovialã�, fãrã a-ºi face mari iluzii în privinþa efectului
pedagogic al artei sale. Absolvent al Liceului Internat din Iaºi (1914), unde îl are
profesor pe Calistat Hogaº, participã, ca voluntar, pe frontul din Transilvania, fiind
grav rãnit ºi apoi demobilizat. În 1920 îºi susþine licenþa în Drept, fiind repartizat la
Turnu Severin, ca magistrat, profesie din care demisioneazã, dupã 6 luni pentru a se
dedica exclusiv scrisului profesionist (ulterior, va mai avea o tentativã de a lucra ca
funcþionar, fiind cooptat temporar în conducerea Teatrului Naþional, din Iaºi, iar
dupã 1934, la Fundaþiile Regale).

Debuteazã, în 1916, cu versuri, în revista Capitala (redactor-ºef Ion T. Florescu),
dar numele sãu rãmâne strâns legat de Viaþa româneascã ºi de mentorul sãu, G.
Ibrãileanu. Mai publicã la Însemnãri literare, Adevãrul literar ºi artistic, România
literarã (sub directoratul lui Cezar Petrescu) º.a., apoi, dupã 1945, la Lumea lui G.
Cãlinescu, iar, dupã detenþie, la revista Magazin, unde deþine Cronica gastronomicã,
o continuare a celei din Adevãrul literar ºi artistic. Scrierea sa fundamentalã rãmâne
Hronicul mãscãriciului Vãlãtuc (Premiul Academiei, în 1928), o culegere de proze
ºi texte lirice, compuse exclusiv în registru comic, unde asociazã ingenios graiul
cronicãresc cu neologismul tehnic, extras mai ales din domeniile vinicol ºi culinar
în care excela. Stilul cãrþii, susþine Nicolae Mecu, �trimite la Contes drolatiques de
Balzac, dar ºi la universul ºi tipologia rabelaisianã� (Dicþionarul general al literaturii
române, Lit S/T., Bucureºti, Ed. Univers Enciclopedic, 2007, p. 676), în vreme ce
personajele, cu nume pitoreºti, provin dintr-o lume �cu infiltraþii bizantine ºi
jovialitate sudicã�. Încurajat de succes, continuã sã publice în acelaºi stil Un porc
de câine, 1933, Bercu Leibovici, 1935, º.a, fãrã însã a mai atinge performanþele din
Hronic, carte consideratã �cel mai strãlucit model de prozã umoristicã româneascã
din perioada interbelicã� (op.cit., p. 676).

În schimb, extinde aria comicului spre poezie. Dupã un prim succes cu Stofe cu
pelin de mai contra lui Iorga Neculai (cu ilustraþii de Ion Sava ºi Teodor Kiriacof,
Iaºi, 1931), o încercare de a demitiza statuia vivantã a savantului, urmat de Vin ºi
apã (1936), în care amatorul de vinuri îºi transforma pasiunea într-o artã de a trãi,
continuã cu o selecþie de versuri lirice (Caiet, 1938), dovedind în special prin
ciclurile Cântecele  toamnei, Foi îngãlbenite ºi Ceionãri, un real talent în zona
tandrã a romanþei. Din fericire, voluptatea râsului ºi a �joculiror de metalimbaj�
primeazã, astfel cã, dupã rãzboi, marginalizat literar pentru spiritul antirusesc ºi,
implicit, anticomunist, Pãstorel practicã, sub regimul anonimatului, genul
epigramistic cu substat politic. Temele sale predilecte: alegerile din 1946, cabinetul
lui Petru Groza, dar ºi obiceiurile din lumea scriitoriceascã ºi mai ales �caracterul�
preºedintelui breslei, Mihail Sadoveanu, considerate drept prea îndrãzneþe, îi aduc
ºi o scurtã detenþie (1960-1962), urmatã de o perioadã de �revenire� publicã, marcatã
însã de instalarea unei  boli necruþãtoare. Scriitorul moare, la Bucureºti, la 15 martie
1964, la Sanatoriul T.B.C. Zerlende, de pe ªoseaua Viilor, nu înainte de a compune
o amarã epigramã auto-constatatoare: Culmea ironiilor / De râsul copiilor / Sã pui
cap beþiilor / Pe ªoseaua Viilor �.

Distingând între epigramele originale ºi cele atribuite, potenþialul editor ar avea
mult de lucru. Pãstorel face parte, din fericire, dintre autorii a cãror operã a intrat în
conºtiinþa publicã, mulþi cititori nesesizînd chiar faptul cã textele citate curent  au un
autor real. Iatã câteva exemple: Cãpitane,/ Nu fii trist/ Grada merge inainte/ Prin
partidul comunist.  La fel de populare sunt catrenele din Zece membri de partid, sau
duelurile epigramistice cu Cincinat Pavelescu, G. Topârceanu, Mircea Ionescu- Quintus
ori N. Crevedia. Peste ani, mulþi admiratori i-au dedicat, la rîndul lor, nemuritoare
epigrame, cum ar fi, de plidã, epitaful apocrif, compus de Aurelian Pãunescu, în 1940,
cu peste douã decenii înainte de moartea autorului: Aici zace Pãstorel/ Suflet bun ºi
spirit fin/ Cînd mai treceþi pe aici/ Nu-l treziþi, cã cere vin!  Pentru posteritate însã,
Pãstorel Teodoreanu rãmâne un scriitor complet, autor de bijuterii lingvistice amuzante,
uneori licenþioase, dedicate viciilor car ne hrãnesc de bunã voie, dar, cu siguranþã,
lipsite de causticitatea acidã a falsului umor de tip socialist.

Ion Dodu Bãlan -
85 de ani

În urmã cu circa 25-30 de ani, pe când ne vedeam mai des, în calitate de colegi în
marea Catedrã de literaturã din cadrul Facultãþii de Limba ºi Literatura Românã din
Bucureºti, care reunea toate disciplinele literare � literatura românã, literatura comparatã,
teoria literaturii, folclorul (literar) � ºi al cãrei ºef era profesorul Ion Dodu Bãlan, îmi
plãcea sã glumesc zicând cã abia aºtept sã gãsesc un student/o studentã la licenþã
cãruia/cãreia sã-i dau ca temã bibliografia scrierilor ºefului de catedrã, sã vedem cum
se descurcã. Pentru cã pe vremea aceea prof. univ. dr. Ion Dodu Bãlan scria, publica
enorm, în presa literarã, culturalã, oficialã, dar ºi volume, studii, ediþii, luându-se parcã
la întrecere cu un alt coleg de generaþie al sãu, Dan Grigorescu. Nu am gãsit atunci
�victima�, dar tema ca atare rãmâne actualã, cu atât mai mult cu cât nici acum, �la anii
deplinei maturitãþi�, cum se zice cu o formulã eufemisticã (n. 5 octombrie 1929),
criticul literar, editorul, scriitorul, memorialistul Ion Dodu Bãlan nu a redus stocul,
continuã sã scrie ºi sã publice într-un ritm alert ºi sã se bucure, alãturi de prieteni, de
micile sau marile succese apãrute sub numele sãu.

Din pãcate, �Dicþionarul general al literaturii române�, apãrut sub egida Academiei
Române, vol. I, A/B, 2004, îi consacrã, sub semnãtura T. V un articol de dimensiuni mai
de grabã modeste, fãrã fotografie ºi cu o bibliografie redusã la minimum (cu totul
surprinzãtoare, absenþa criticului din ediþia restrânsã, în douã volume, �Dicþionarul
literaturii române�, 2012). Articolul din �DGLR� I, semnat T. V. (= Teodor Vârgolici), e
scris �cu frâna de mânã trasã�, corect în mare, adjectivizat (�contribuþii importante�,
�volume cu profil mozaicat�, �ample documentãri�, �viguroasã sevã folcloricã� etc.),
dar fãrã entuziasm, cu fricã, mai de grabã, aº zice, sau cu o vizibilã reþinere

�Dicþionarul� nu omite sã menþioneze o constantã a activitãþii criticului ºi omului
de culturã Ion Dodu Bãlan � propensiunea pentru creaþia folcloricã, marcatã prin chiar
volumul de debut,  Influenþe folclorice în poezia noastrã actualã (1955) ºi continuatã
decenii întregi cu ediþii (Vasile Alecsandri, Poezii populare, 1956, Mihai Eminescu,
Literatura popularã, 1956, Mioriþa Balade populare, 1961, Cartea înþelepciunii
populare, 1974), studii introductive de mari dimensiuni, precum acela de la Legende
populare româneºti I, Ediþie criticã ºi studiu introductiv de Tony Brill. Prefaþã de I. D.
B., Editura Minerva, 1981, p. V- XXXI etc.

Cu acribia-i recunoscutã, Iordan Datcu reþine, punctual, în Dicþionarul etnologilor
români. Ediþia a III-a, revãzutã ºi mult adãugitã, 2006, principalele studii, ca ºi cronicile,
recenziile la cãrþile de folclor, publicate în timp, de Ion Dodu Bãlan, inclusiv calitatea
sa de redactor responsabil al �Analelor Universitãþii Spiru Haret� (din 1999), publicaþie
deschisã colaboratorilor folcloriºti, între care Al. Dobre, I. Opriºan, Elena Bãlan-Osiac
ºi alþii, dar NU îl include pe acesta între �folcloriºtii� sau �etnologii� români, din
motive care îmi scapã ºi asupra cãrora nu am a stãrui acum.

�O lacunã�, cum ar fi zis I.L. Caragiale, care nu-i provoacã nici un rãu (oare?) lui I.
D. Bãlan, dar lipseºte folcloristica româneascã de un nume prestigios  ºi de un cercetãtor
devotat ºi priceput, un profesionist, în ultimã instanþã, cel puþin la fel de relevant ca
mulþi dintre scriitorii incluºi de Iordan Datcu în Dicþionarele sale (circa 10% din total,
am socotit la un moment dat) ºi mai savant decât mulþimea de amatori (culegãtori, mai
ales), acceptaþi cu largheþe (nu zic nemeritat) în aceastã mare lucrare lexicograficã,
instrumentul de lucru prin care se instituie profesia de etnolog în România.

Micul eseu �Despre proverbe�, cu care se deschide Cartea înþelepciunii populare,
Editura Minerva, 1974, Colecþia �Meºterul Manole�, poate fi citit (ºi citat) ºi astãzi,
atât ca perspectivã teoreticã (în fond, atunci când noteazã cã �Proverbele surprind
specificul anotimpurilor ºi tainele naturii, viaþa plantelor ºi animalelor ºi le raporteazã
uneori magistral la diverse tipologii umane�, autorul gândea sincron cu teoreticienii
adepþi ai �contextualismului� � nu intru în amãnunte), cât ºi ca �orientare� ideologicã.

Aducerea �la zi� a comentariilor sale pe marginea proverbelor, interpretarea acestora
prin grila de lecturã a �codului eticii ºi echitãþii socialiste� (suntem în 1974, totuºi,
aproape zece ani de ceauºism, aflat în faza lui de expandare!) sunã astãzi mai puþin
strident decât vor fi sunat, poate, atunci, sau, cine ºtie: �Omul de omenie e patriot, e
muncitor ºi drept; el are simþul acut al eticii ºi echitãþii; el cultivã cu înþelepciune ºi
cumsecãdenie virtuþile ºi vestejeºte vicii cu hotãrâre ºi fãrã cruþare. În viziunea
proverbelor, omul strâmb sufleteºte nu poate fi îndreptat atât de uºor. Proptelele �
relaþiile neprincipiale, nepotismul, viclenia etc. � care-l þin sus pânã la un punct, îl
împiedicã pe neaºteptate sã mai intre pe vreo uºã ºi rãmâne singur afarã, în vânturile ºi
ploile vieþii. [�] Poporul nostru a crezut ºi crede profund în educabilitatea omului, în
perfectibilitatea lui, în creºterea permanentã, pânã la atingerea unui înalt ideal etic�.

Suntem în faþa unui discurs redactat într-o mlãdioasã limbã de lemn, rostit cu multã
sinceritate, zis convingãtor, fãrã falseturi ºi stridenþe. Echilibrat, profesorul Ion Dodu
Bãlan, a ºtiut, în fiecare moment al vieþii sale, altminteri tumultuoasã, cu suiºuri ºi
coborâºuri, cu avantajele ºi dezavantajele urcuºurilor greoaie ºi cãderilor bruºte, sã
pãstreze într-o dreaptã cumpãnire balanþa binelui ºi a rãului, preþuind demnitatea ºi
buna cuviinþã, adevãrurile fundamentale, omenia de sorginte þãrãneascã, ardeleneascã,
încât la cele opt decenii ºi jumãtate de viaþã poate sã priveascã ºi sã se lase privit în
ochi de oricare dintre cei care l-au cunoscut � studenþi, colegi, subalterni, colaboratori,
tovarãºi de drum.

La mulþi ºi fericiþi ani, domnule profesor Ion Dodu Bãlan!

N.R.: Bucurându-ne, între altele, de  preþioasele colaborãri ale profesorului I.D.
Bãlan, revista noastrã îi ureazã acestuia multã sãnãtate ºi noi împliniri literare!

Nicolae Constantinescu
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�Intelectualul poate influenþa viaþa
publicã prin exemplaritatea sa� (II)

Seniorii literaturii noastre:

A consemnat Florentin Popescu

C.D. Zeletin

Urmare din numãrul trecut

Trebuie sã fac negreºit o precizare istoriograficã.
Activitatea Societãþii n-a fost niciodatã întreruptã, nici
mãcar în anii proletculismului, cãrora nu le-a fãcut nici o
concesie. Dupã încetarea din viaþã a poetului G.
Tutoveanu, 1957, activitatea ei s-a deplasat discret la
Bucureºti, într-un anonimat silit; puterea comunistã
suspecta orice întâlnire spontanã a scriitorilor. Întâlnirile
se polarizau în jurul lui G.G. Ursu, în tinereþe secretar al
acestei societãþi, scriitor de care am fost foarte apropiat.
Bârlãdenii erau, cum e ºi firesc, mai puþini, sporea însã
numãrul simpatizanþilor, printre ei putând sã-i enumãr
pe Tudor Vianu, Perpessicius, Radu D. Rosetti, N.
Crevedia, B. Jordan, Ion Larian Postolache º.a. Mutarea
la Bucureºti a prilejuit, de asemenea, reîntâlnirea cu unii
scriitori ai primei generaþii, adunaþi de împrejurãrile
Primului Rãzboi Mondial la Bârlad ºi acum trãind în
Capitalã ori în alte oraºe decât Bârladul: Dimitrie Iov,
Ion Buzdugan, Mihail Straje, Mihail Lungeanu, I.
Valerian, Vasile Damaschin, George Damaschin, G. Ioniþã
etc. ºi nu în ultimul rând, V. Voiculescu. Eu þineam legãturi,
vizitându-i în oraºele lor, cu Aurel George Stino la
Fãlticeni, ori cu Natalia Negru la Tecuci. Nu trebuie sã-i
uit pe cei doi fraþi, mari medici dar, în tinereþe scriitori,
Virgil Nitzulescu, savant parazitolog, profesor la
Facultatea de Medicinã din Bucureºti, ºi academician
Iuliu Niþulescu, eminent fiziopatolog, profesor la
Facultatea de Medicinã din Iaºi. Cei doi fraþi îºi iscãleau
inteligentele lor cronici rimate sub pseudonimul Cei doi
gherieri, sau, când ºi-l asociau pe Victor Ion Popa ori pe
viitorul slavist Petre Cancel, Cei trei gherieri. Singur,
Virgil Nitzulescu iscãlea Micul Gherier.

Fl. Popescu: Sunteþi recunoscut, de la Tudor Vianu
încoace (1964) drept unul dintre cei mai buni traducãtori
din lirica italianã, apoi din cea francezã. Când aþi trãit
pentru întâia oarã sentimentul cã sunteþi chemaþi sã
spuneþi ceva în cultura naþionalã (ca traducãtor, ca poet,
eseist, istoric literar, memorialist)? ªi, legat de asta, când
aþi ºi cum aþi început sã puneþi bazele culturii personale?
Ar fi interesant de ºtiut, mai ales de cãtre tinerii cititori
de azi cum s-au petrecut lucrurile. V-au îndrumat pãrinþii,
dascãlii pe care i-aþi avut, sau totul a pornit dintr-o
chemare interioarã?

C. D. Zeletin: De când mã ºtiu am avut sentimentul de
responsabilitate faþã de ceea ce întreprind, ca ºi faþã de
greºealã. Sentimentul cã scrisul e în parte un dicteu din
afara mea, indus printr-o determinare oarecum
misterioasã. Scriind, îmi pare cã sãvârºesc un cult sub un
ochi invizibil, sub o privire ce îmi ia în vizor libertatea
ºi-mi cântãreºte clipele în succesiunea lor. Jocul nu-mi
este chiar joc, iar libertatea mi-i constrânsã de o rigoare
ce mã integreazã filozofic. Am o uºoarã anxietate în faþa
colii de hârtie ca-n faþa unei prãpãstii peste care nici nu
sar ºi în care nici nu mã prãbuºesc. De jucat mã joc, ºi
încã mult, dar, jucându-mã, nu izbutesc sã mã emancipez
de un element care nu-i joc.

Sentimentul cã sunt chemat sã spun ceva în cultura
naþionalã nu-l am, dar dacã existã potenþial, fãrã sã mi-l
propun, el este legat cumva de simþul lucrului bine fãcut
ºi dus pânã la capãt. Dacã am într-adevãr un sentiment în
acest sens, el stã în cuviinþã.

Vorbesc de scrisul meu personal; responsabilitatea în
traducerea de poezie þine de o altã ordine a lucrurilor,
mai particularizatã, dependentã mai mult de eticã ºi mai

puþin de metafizicã. Excepþie fac situaþiile în care
asimilez în mãsurã mai mare poezia tradusã cu poezia
mea originalã.

Nu pot sã spun cã a existat un moment anume când m-
am apropiat de culturã ºi nici sã precizez care a fost acela.
Am apãrut într-o ambianþã intelectualã, într-un sat
moldovenesc având Bârladul cel mai apropiat oraº, aºa
cã am respirat aerul ei fin de când exist, fãrã conºtientizare
ºi fãrã program, aºa cum e ºi respiraþia. Tata a fost preot,
cu facultate de teologie ºi conservator, înzestrat cu o
admirabilã voce de tenor ºi cu interes pentru limbile vechi,
latina, greaca ºi ebraica. Mama era învãþãtoare, coborând
dintr-o familie rãzãºeascã rezonantã: Þarãlungã. Unul
dintre strãmoºii ei este citat, pentru românitatea numelui
ºi a faptei curate, de Eminescu, într-un articol din 9 august
1881 al ziarului Timpul. Se numea Terinte Þarãlungã.

Muzica era o permanenþã în casã, dãdeai peste tot de
partituri deopotrivã în notaþie apuseanã ºi bizantinã.
Serile, pe terasã, bunicul cânta la vioarã în consonanþã
cu subtilitãþile înserãrii, mai bogate la noi, zonã de
dealuri înalte, cu asfiinþit începând devreme. În familie
existau modele de înaltã intelectualitate, unele impuse
în cultura românã, ºi e posibil ca nu atât ele însele cât
conºtiinþa existenþei lor ºi admiraþia mea pentru ele
sã-mi fi stimulat interesul cãrturãresc. Timiditatea va fi
contribuit ºi ea la amploarea ºi la felurimea trãirilor
lãuntrice ... Dupã anul 1947, vremurile aspre ºi tragice
au fãcut ca pãrinþii, îngrijoraþi, sã se închidã, într-un fel,
în ei înºiºi, mai ales tata, astfel cã îndrumarea copilului
ce eram nu s-a fãcut prin demersuri apãsate, prin demersuri
anume, deci active, cât în mod pasiv, prin exemplul pe
care-l constituiau pãrinþii, terorizaþi de tãvãlugul
comunizãrii.

Plecarea la Bârlad, în 1945, ca elev stând la gazdã, a
fost o traumã, prin schimbarea brutalã a civilizaþiei sãteºti
cu mediul orãºenesc trivializat de fermentaþiile
rãzboiului ce abia se sfârºise ... Deºi învãþam la un liceu
de mare prestigiu, n-am avut îndrumãtor în ale scrisului:
instinctul m-a condus ºi mi-a structurat singurãtatea.

Fl. Popescu: Dat fiind cã vã revendicã personalitatea
� poate în egalã mãsurã! atât literatura cât ºi medicina
(pe care aþi predat-o, ca specialist în biofizicã, dar ºi ca
autor al unor lucrãri în domeniu), Dvs. ce vã consideraþi
a fi mai întâi, scriitor sau medic? Motivaþi, vã rog!...

C. D. Zeletin: Medicina ºi literatura au determinãri ºi
trasee diferite. Ele se intersecteazã, orimesc reverberaþii
una de la alta, dar nu îºi împrumutã substanþa. Medicina
reparã alterarea realitãþii naturale, deci restabileºte
implicit frumosul natural, pe când literatura serveºte
frumosul estetic, deci o altã realitate. Însã medicina oferã
mai mult decât orice alt domeniu intelectual subiecte
literaturii, dar pe mine mã intereseazã literatura ca artã.

Afirm cã talentul este indispensabil în literaturã, în
timp ce în medicinã poate fi substituit cu alte însuºiri ale
sufletului ºi ale minþii. Cã amândouã au ca fundament
intuiþia, aceasta este adevãrat, însã în practicã ºi în
cercetarea medicalã survine ºi erudiþia, care poate realiza
unele efecte ale magiei înzestrãrii. Vreau sã spun cã, în
timp ce în toate specialitãþile medicinei absenþa
talentului poate fi suplinitã prin diferitele ipostaze ale
cãrturãriei, în literaturã lipsa de talent nu poate fi nici
înlocuitã, nici compensatã. Fundamentele epistemologiei
sunt diferite: în timp ce în artã, deci ºi în arta
scriitoriceascã, opera se înfãptuieºte prin har, lucrarea
medicinei se poate înfãptui prin hotãrâre proprie ºi prin
demersuri ale disciplinei ºi ale voinþei.

...ªi totuºi, rãspunsul la întrebarea ce mã simt a fi mai
întâi, scriitor sau medic, rãspunsul este: ºi scriitor ºi medic.
Poate cã aº fi rãspuns ferm: scriitor, dacã la începutul
carierei mele de clinician, când încã nu mã consacrasem
biofizicii medicale, n-aº fi pus în câteva rânduri, în cazuri
acute, diagnostice mirebolante, contra valului unanim
de pãreri ale colegilor mei superiori în ierarhia medicalã,

pe care eram obligat sã le respect. Diagnosticul meu �
vai! � confirmat prin examenul microscopic ... De
asemenea, dacã nu m-aº fi convins vreme de 45 de ani
petrecuþi la Facultatea de Medicinã � o spun în afara
oricãrei slãviri de sine, cãci nu îmi este proprie � de
virtuozitatea mea didacticã. Observaþi cã nu am spus �arta
mea didacticã�!

Fl. Popescu: Sonetele lui Michelangelo, pe care l-aþi
tradus ºi publicat v-au adus în 1965 Premiul I ºi Medalia
de aur la Concursul de carte de la Edinbourg. Aºadar, aþi
fost acreditat mai întâi ca traducãtor, cãrþile ulterioare
impunându-vã ºi ca poet, eseist, istoric al mentalitãþilor
ºi ideilor literare, editor, prefaþator etc. George Bãlãiþã
scria undeva cã �v-aþi nãscut cu cartea în mânã�. Eu aºa
adãuga �ºi cu condeiul în mânã!�. Cum reuºiþi sã vã
împãrþiþi timpul ºi eforturile în atât de multe domenii,
dintre care poezia (una �antiheraclitianã, obsedatã de a
obþine închiderea/ deschiderea miºcãrii gândirii � în
monade de sine stãtãtoare, dar care sunt încãrcate de o
dramaticã tensiune existenþialã ºi ideaticã�, M.N. Rusu)
nu e cel din urmã?

C. D. Zeletin: Cum izbutesc sã-mi împart timpul?! Nu
aº putea sã vã dau un rãspuns, deoarece nici eu nu-l ºtiu
prea bine! Sã zic asemeni lui Enescu: mã odihnesc de o
muncã prin altã muncã. În general, nu colaborez cu timpul
când scriu. E ca ºi cum m-aº afla în afara lui, într-o rãpire
convingãtoare ºi fericitã. Mã scufund într-un fel de
continuum, ca într-o calitate, nu ca într-o cantitate, prin
definiþie cuantificabilã: minute, ore, zile. Uitarea
timpului e garanþia acestei strãdanii ºi dure ºi gingaºe.
La facultate însã, la curs, la seminar, la o conferinþã � e
altceva. În rãstimpuri, mã uit pe furiº la ceas, mai mult
din respect pentru ascultãtori. Când scriu, mã afund într-
o naturã a existenþei care îmi scapã. Altfel, dacã timpul
mi s-ar oglindi în conºtiinþã, m-ar obseda, m-ar teroriza,
ar nãvãli peste mine. Eminescu numeºte aceasta Clipele/
Stãrii pe loc: secundele conºtiinþei alungã probabilitatea
norocului.

Dar viaþa curge, chiar dacã o uit, chiar dacã nu o uit. E
ca ºi cum m-aº afla într-un tren la fereastrã ºi aº vorbi cu
cineva de la fereastra altui tren, paralel cu al meu, care
merge cu aceeaºi vitezã ºi în aceeaºi direcþie:

� Cum, am ºi ajuns?
Fl. Popescu: La ora actualã sunteþi �cotat� drept o

autoritate de netãgãduit în ce priveºte traducerile din
limba italianã ºi francezã. Pe ce criterii aþi ales poeþii
tãlmãciþi? Au fost afinitãþi elective, sau v-au nemulþumit
traducerile altora, din Michelangelo, Baudelaire º.a.?
Motivaþi!

C. D. Zeletin: Eu am scris mai mult decât am publicat.
Trei decenii ale vârstei vibrante mi-au fost blocate, deci
furate, de interdicþia proletculistã. Fãrã sã sufãr de idei
persecutorii, dar absolute de loc, pot spune cã o tinereþe
întreagã m-am simþit supus, în privinþa publicãrii, unui
capitis diminutis, fapt pe care l-a remarcat bãtrânul poet
Constantin Chioralia într-un eseu consacrat poeziei mele.
Eu vorbesc aici despre un lucru foarte grav... Aº putea sã
scriu o carte despre acest zbucium, dar mi-ar pãrea o
zãdãrnicie...Am scris mai multe volume de poezie, de
eseuri, un roman, o piesã de teatru în versuri ºi multe
altele. Toate au rãmas în manuscris. De ce nu le dau la
luminã acum, când aº putea? Este o vorbã: toate la timpul
lor ºi ouã roºii la Paºti! Publicarea lor ar marca, într-
adevãr, o evoluþie, dar eu nu sunt interesat într-un astfel
de demers. Sunt interesat de capãtul evoluþiei, adicã de
cel ce sunt astãzi. Începusem acum câþiva ani un eseu
intitulat La arderea manuscriselor. Înþelegeþi ... M-am
oprit ºi din aºternerea lui pe hârtie ºi din neantizarea
manuscriselor, fiindcã amândouã mã tulburau cu senzaþii
ale sinuciderii. Nu mã mai reprezentau.

(continuare în pag. 8)
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Gesturi exemplare Pendulând între cuvinte
ºi tãceri

Florentin
Popescu

Ion Rosioru,

N-am nici cea mai micã îndoialã cã unii dintre cititorii
cronicii de faþã nu vor strâmba din nas ºi nu-ºi vor spune în
sinea lor cã � date fiind antecedentele subsemnatului, de
colaborator al revistei �Litere� ºi de autor publicat de Editura
�Bibliotheca� din Târgoviºte � am scris o cronicã din interes,
adicã neobiectivându-mã suficient pentru a fi crezut.

Ei, bine, zicã cine ce vrea, însã cartea despre care este
vorba aci (�ªcoala prozatorilor târgoviºteni, Editura
Bibliotheca, 2014"), însumând nu mai puþin de douãzeci ºi
trei de comunicãri privitoare la viaþa ºi opera lui Mircea
Horia Simionescu, cel mai important reprezentant al

amintitei grupãri literare, reprezintã un monument editorial aparte.
Dicþionarele ºi istoriile literare îl prezintã pe Mircea Horia Simionescu drept �liderul

autoritar� al �ªcolii de la Târgoviºte�, un �catalizator al conturãrii ºi consolidãrii
uneia dintre cele mai originale cãi de înnoire a prozei contemporane� (Dicþionarul
general al literaturii române). Scriind o �prozã rafinatã, ludic-livrescã, ironicã ºi
burleascã, nu fãrã a dezvãlui ºi o componentã nostalgicã ºi sentimentalã, þinutã sub
control de preeminenþa intelectului ºi a viziunii estete�, acest scriitor în totul original
ºi totodatã lucrând pe o gamã variatã de genuri (a scris, cu egal talent, nuvele,
romane, eseuri, versuri ºi memorialisticã) s-a impus ca una din vocile cele mai
importante ale literaturii din ultimii trezeci-patruzeci de ani.

Nu încape îndoialã, pe de altã parte, cã atât Mircea Horia Simionescu, cât ºi Costache
Olãreanu ºi Radu Petrescu, ceilalþi doi membri marcanþi ai �ªcolii de prozã de la
Târgoviºte� ne-au dat texte care lasã sã se vadã cã Flaubert a fost modelul lor de
romancier, iar în alt plan scrierile lor sunt pãtrunse, cum bine observa academicianul
Mihai Cimpoi, de un puternic �spiritus loci�, urbea de la poalele turnului Chindiei
fiind �mitizatã� ºi vãzutã de ei sub o aureolã cu totul aparte.

Volumul pe care îl avem în faþã, îngrijit de Mihai Stan, cu subtitlul �Receptarea
criticã a operei lui Mircea Horia Simionescu�, reunind, cum am spus comunicãri
prezentate atât de critici literari autorizaþi cât ºi de oameni care l-au cunoscut pe
scriitor ºi i-au stat în preajmã, reprezintã un excelent prilej atât pentru mai buna ºi
exacta înþelegere a operei târgoviºteanului, de cãtre publicul larg, cât ºi pentru istoricii
literari de mâine.

Simpozionul consacrat lui Mircea Horia Simionescu, desfãºurat în oraºul
Vãcãreºtilor ºi a lui Heliade Rãdulescu (în cadrul cãruia s-au citit aceste comunicãri
înainte de a fi încredinþate tiparului) a constituit, din multe puncte de vedere un bun
exemplu, demn de urmat ºi de cãtre alte localitãþi, al felului în care concitadinii unui
scriitor important se gândesc (ºi reuºesc!) sã-i cinsteascã memoria.

Bine structurat, volumul se deschide cu eseul �ªcolile literare � spiritus flat (spiritul
înnoitor)�, semnat de Academicianul Mihai Cimpoi, un apropiat al târgoviºtenilor
(sã ne amintim cã în ultimii ani a avut aci prestaþii literare valoroase � a �monografiat�
scriitori precum Heliade Rãdulescu, Vasile Cârlova, Vãcãreºtii, bunãoarã, sau cã,
numãr de numãr, publicã în revista �Litere� articole de real ºi multiplu interes) �
veritabil excurs prin istoria literarã europeanã ºi româneascã. Eugen Negrici se ocupã
de �Expansiunea cliºeului�, Nicolae Oprea de �proza din afara tetralogiei�, Petre
Gheorghe Bârlea de �Retorica, antiretorica ºi metaretorica în proza lui Mircea Horia
Simionescu, iar Ana Dobre gloseazã pe marginea creaþiei simionesciene ºi propune
ceea ce d-sa sa numeºte �uverturã la experimentul postmodern�. Alte aspecte, precum
lexicul romanului �Asediul locului comun� (Vasile Bahnaru), �tehnici de creaþie
muzicalã în dicþionarul onomaatic� (Gabriela Gheorghiºor) sau �Autoreferenþialitate,
biografism ºi ficþiune� (Florentin Popescu) au darul de a propune noi unghiuri, noi
grile de lecturã ale operei autorului supus atenþiei.

Ca un pandant, necesar ºi binevenit totodatã, cea de a doua parte a volumului
reuneºte (sub titlul �Mircea Horia Simionescu ºi scriitorii dâmboviþeni�) o serie de
evocãri ºi adnotãri purtând semnãturile: Mihai Stan, Ion Iancu Vale, Lucian Penescu,
Dan Gîju, George Coandã, Ion Mãrculescu, Corin Bianu, George Toma Vesekiu,
Daniela-Olguþa Iordache, Gloria Gabriela Radu, Emil Stãnescu, Victor Petrescu ºi
Constantin Voicu. Este vorba, se înþelege, de texte cu o puternicã amprentã
sentimentalã, ºtiut fiind cã Mircea Horia Simionescu devenise, în ultimele decenii
de viaþã, trãite la Târgoviºte, un nu numai foarte popular ca scriitor, ci ºi ca om,
confirmând parcã o mai veche tezã potrivit cãreia o personalitate importantã cu cât
este mai cunoscutã cu atât este mai bine sã se prezinte în faþa contemporanilor ei ca
o fire comunicativã, fãrã orgolii ºi �distanþe academice� ori de altã naturã.

Reunite aci, amintirile ºi evocãrile autorilor târgoviºteni referitoare la ilustrul lor
concitadin, dau seamã ºi ele despre �un om între oameni�, facilitând cititorului
nefamiliarizat în materie de ºcoli, grupãri, curente literare etc. accesul la o biografie
�aºa cum a fost� ºi în egalã mãsurã la o operã tulburãtoare pentru suflet ºi încãrcatã
de multiple conotaþii.

�ªcoala prozatorilor târgoviºteni� este un sumum de texte care, din câte am înþeles,
se va continua cu alte volume (despre ceilalþi reprezentanþi ai grupãrii) ºi pentru care
se cuvine sã-i aducem mulþumirile noastre d-lui Mihai Stan, un �devotat� al
scriitorului omagiat astfel, un prieten al acestuia ºi care a înþeles cã, pânã la urmã, nu
vorbele sau textele circumstanþiale înseamnã a face ceva pentru un autor important,
ci acþiunile concrete, �netrâmbiþate�, dar tocmai de aceea remarcabile. Adãugate
�Însemnãrilor unui caligraf. Mircea Horia Simionescu în dialog cu Mihai Stan�,
tipãrite mai an, textele de acum vor deveni, fãrã îndoialã, de referinþã pentru istoria
noastrã literarã.

Nãscut în acelaºi an ca ºi Nicolae Labiº, scriitorul Ion
Haineº a semnat pânã acum ºase cãrþi de poezie: Clepsidra
(1975), Anotimp amânat (2006), Magia comunicãrii
(2007), Tãcerea ºi cuvântul (2013), Stãri (2013) ºi Semne
(2013), douã  romane: Anotimpuri (1983), reeditat în 2013),
ºi Fisura (2004), precum ºi numeroase studii de criticã ºi
istorie literarã  cu tentã ºi þinutã universitarã.

Cea de a ºaptea carte de poeme se numeºte Sub semnul mirãrii (Editura RAWEX
COMS, Bucureºti, 2014) ºi ea face dovada multiplelor disponibilitãþi tematice ºi
stilistice ale unui autor extrem de cultivat ºi de sensibil ºi cãruia nimic din ceea ce
se întâmplã în epoca sa nu-i rãmâne strãin. Noul volum se deschide, programatic, cu
definirea poeziei care, printre alte virtuþi terapeutice, o are ºi pe cea vindecãtoare de
moarte, sau, cu siguranþã, pe aeea de a atenua efectul dureros al perceperii cu acuitate
a scurgerii timpului. Divizarea acestuia în secunde, minute, zile, sãptãmâni, luni,
ani, lustri, decenii, secole, milenii º.a.m.d. e o convenþie la care oamenii ar fi putut
renunþa, caz în care trecerea timpului n-ar fi mai fost resimþitã, poate, în niciun fel.
(Trebuia sã te naºti).

Asistãm în discursul poematic al lui Ion Haineº la un perpetuu ritual de retragere
din simþuri, din prezent spre trecut (Timp suspendat), spre peºterile primordiale,
spre rãdãcini (Mama), spre Genezã, spre increat, spre tãcerile absolute care sã
favorizeze noi elanuri existenþiale (Magia Comunicãrii). Internetul ar putea fi o
asemenea fereastrã, the blue window, spre nenãscut. Puþini poeþi au pus cu atâta
înverºunare în ecuaþie cuvintele ºi tãcerile aºa cum o face Ion Haineº. Cuvintele
sunt de prisos, ele putând declanºa cele mai neaºteptate malentendu-uri, deci mult
mai nocive decât orice tãcere între oameni ºi îndeosebi între îndrãgostiþi, prilej de a-
i aduce un ne�ãrmurit elogiu acesteia din urmã: �Când ne-ntâlnim, tãcerile vorbesc,/
Se face aerul o sãrbãtoare,/ Zãpezile albastre se topesc,/ A rãsãrit, deja, timid, o
floare� (Structura comunicãrii). Cuvintele, pe mãsurã ce-s rostite, fie în ºoaptã, fie
cu voce tare, sperie miracolul firii, în timp ce tãcerea îl sporeºte: �Dã-mi mâna,/
priveºte-mã-n ochi,/ aºazã-þi capul pe umerii mei,/ sã ascultãm curgerea râurilor,/
uºoara adiere a vântului seara,/ cântecul inefabil/ al privighetorilor,/ privind fascinaþi/
cãderea stelelor,/ dâra lor luminoasã,/ ca o traiectorie de destin;/ restul e tãcere,/ un
mod de a spune/ cã trãim într-un miracol/ continuu� (Tãcerea). Nu va obosi nicicând
sã punã în antitezã cele douã noþiuni capitale pentru el în comunicare, fiindu-i
parcã greu sã opteze între ele ºi gãsindu-le amândurora valenþe de complementaritate:
�Cuvântul e o scoicã produsã-n timp, o perlã,/ Aud vuietul mãrii cum freamãtã-n
cuvânt/ Sau cântul unei pãsãri, al unui tril de mierlã,/ Presimt venind furtunã în
palele de vânt.// Tãcerea e de aur, dar aurul strãluce/ Doar la lumina zilei, sub zodie
stelarã,/ Inelul de logodnã spre fericire duce,/ Tãcerea e ca mierea, când dulce, când
amarã� (Tãcerea ºi cuvântul). Dacã tãcerea îºi are raþiunea ei revigoratoare, cuvintele
îl ajutã pe poet sã reinventeze, cum altãdatã Demiurgul, universul ºi sã se integreze
în el (Am uitat). Nu se concepe în afara cuvintelor ºi nici a tãcerilor care le potenþeazã:
�prin Cuvânt eu mã vindec de moarte,/ prin tãceri eu comunic cu Tot,/ ni s-a dat din
vecii s-avem parte/ de minunea de-a fi într-un cod� (Sufletul meu). Cuvântul, ca
miracol suprem, nu înceteazã sã-l fascineze pe poet, dar ºi sã-l înfricoºeze în acelaºi
timp. Magia Cuvântului primordial e departe de a-ºi fi epuizat exercitarea asupra
lumii, poetul resimþind din plin, în orice clipã, acest fenomen care disperseazã ºi
coaguleazã concomitent. Universul nu-i decât reflexul acestui Cuvânt rostit (Teama
de cuvânt). Nostalgia tãcerii îl poartã spre pacea trãitã deopotrivã în increat sau, mai
apoi, în spaþiul amniotic (Nostalgia tãcerii). El e conºtient de forþa de sugestie ºi de
încãrcãtura emoþionalã pe care, aidoma sincopei în fluxul muzical, o are tãcerea
printre cuvinte (Vioara, pianul, tãcerea). În alt poem, mama e evocatã pentru ºtiinþa
ei de a-ºi tãcea boala ºi gândul dureros cã-i va abandona pe cei dragi (Mama ºtia).
Poetul imagineazã mai multe ipostaze ale tãcerii: cea din timpul mesei în familia-
clan de tip feudal, cea din chilia cãlugãrilor care se roagã, cea reclamatã de ascultarea
unui concert, cea în care contempli pãdurea în aºa fel încât sã auzi seva ce pulseazã
în trunchiuri, cea din faþa ceºtii de cafea ce-ºi împleteºte aburul cu fumul þigãrii în
timp ce un motan leneveºte alãturi etc.

Ca altãdatã Ion Barbu, poetul e conºtient cã trupul autorului este autodevorat
întru trecerea în text, ipostaza totemicã prin excelenþã fiind aici ursul retras pentru
hibernare: �mã voi hrãni/ din mine însumi/ pânã la/ topirea zãpezilor/ când/ ameþit
de pãmântul verde/ mirosind a pâine aburindã/ voi ieºi-n faþa voastrã/ orb,
implorându-vã:/ �trageþi!�/ atunci orice glonþ/ mã va putea nimeri� (Ursul).

Scenele de dragoste se circumscriu unor ritualuri cu rezonanþe cosmice ºi antreneazã
participarea elementelor fundamentale ale firii: �sãrutul tãu/ sãrutul meu/ pecetluind/
logodna/ dintre cer ºi pãmânt/ dintre pãmânt ºi ape/ luminând orizontul/ mai aproape/
aproape...� (Sãrutul). Poemele de dragoste încântã prin þinuta clasicizantã ºi prin
candoarea pe care o pun în undã lecturalã: �Azi nu mai sunt al nimãnui,/ Ci doar al
ochilor cãprui/.../ Adie vântul cald, de mai,/ Eu nu eram de nu erai� (Ochii).

Cartea e inspirat definitã drept �revanºa Cosmosului/ asupra haosului,/ jocul secund
al Divinitãþii� (E-book). În contratimp cu cei care hulesc Internetul ca �meºteºug de
tâmpenie� pentru tinerele generaþii, poetul îi vede partea bunã ºi unicã în procesul
necesarei comunicãri.

Multe poeme sunt dedicate anumitor meserii ºi ocupaþii. Titluri precum:
Inventatorul, Scribul, Dirijorul, Cãlugãrii, Schiorul, Scafandrul vor sã reabiliteze
respectivul gen compromis de poeþii realismului socialist care avea o mare predilecþie
pentru a portretiza stahanoviºti ºi fruntaºi în producþie din industrie ºi din agricultura
recent colectivizatã. Din aceeaºi perspectivã e reluatã tema cailor pe care mecanizarea
agriculturii i-a scos, fãcându-ºi din asta un merit, din milenara tradiþie a poporului
român: Caii, Moartea cailor.

Ion Haineº, pendulând între cuvinte ºi tãceri, e un poet cu reale propensiuni în
studiul simbolismului. Discursul sãu nu ocoleºte intertextualismul (a se vedea
numeroasele aluzii culturale, inserarea de citate în textul propriu ori motto-urile din
Esenin, ªtefan Peticã, Ion Barbu, Eminescu, Sfântul Apostol Pavel)  transmite un
mesaj pozitiv, de proslãvire a vieþii în demnitate, de statornicie în dragoste, de
credinþã ºi de speranþã întru mântuire prin îndemnul fãcut semenilor sãi de a nu se
abate de la Calea prin excelenþã iisusicã (Ce planuri are Dumnezeu cu noi,
Mântuirea).
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Nobel Prize - 1924

WLADISLAW REYMONT
În 1924 Premiul Nobel

pentru literaturã îi revenea
polonezului  Wladislaw
Reymont. Dotat cu un
mare talent epic, scriitorul
publicase în 1898
Pãmântul fãgãduinþei,
carte de un cutremurãtor
realism pe care, peste

multe decenii, în 1975,regizorul Andrzej Wajda avea s-o
ecranizeze cu strãlucire. �Romanul lui Reymont mi-a
dat un material foarte concret, bazat pe o
observaþie realistã a vieþii. Este o
descriere fidelã a lipsei de mãsurã, a
frãmântãrilor, a violenþei � nelipsitã de
un anume spirit baroc �; pe scurt, are tot
ceea ce era caracteristic societãþii
industriale a timpului.� (Andrzej Wajda
� în: Image et son nr. 305/1976)

Cineastul fusese atras de aceastã lume
coloratã, acþionând în virtutea acelor
impulsuri ale îmbogãþirii pe care le
declanºase �capitalismul sãlbatic�, acel
Frühkapitalismus (capitalism timpuriu)
cu o vitezã copleºitoare.

Locul de desfãºurare al amplei fresce a
lui Wladislaw Stanislaw Reymont (1867-
1925) este oraºul Lodz, devenit pe la
1880, dupã inspirata expresie a unui
comentator �un Manchester al Europei
Rãsãritene, adicã un pol industrial
important. Aflat la incidenþa civilizaþiei
poloneze cu cea germanã dar ºi cu cea iudaicã (Polonia
numãra la acea datã câteva milioane de evrei), oraºul
avea sã devinã � sub acþiunea dezlãnþuitã a profitului
economic � locul de naºtere al unui tip uman bine
individualizat:  Lodzmensch (omul din Lodz).
Personajele centrale ale cãrþii sunt Karol Borowiecki, un
ºleahtic polonez, adicã un aristocrat scãpãtat, de la þarã,
Max Baum, un neamþ dotat cu spiritul practic al naþiei
cãci, vorba lui Sadoveanu �neamþului i-a dat Dumnezeu
ºurubul� ºi Moryc Welt, un evreu ce posedã din plin
inteligenþã ºi umorul specific neamului sãu. Dar alãturi
de aceste trei personaje evolueazã alte câteva zeci, care
compun o lume pendulând între meschinãrie ºi inocenþã,
între echilibru ºi aventurã, între scrupule ºi cinism.

�Aici nu e loc pentru oameni cinstiþi� � declarã unul
dintre eroii cãrþii, incriminând spaþiul damnat al lui
�pecunniae non olet�. Mai mult, paralela horaþianã între
otium ºi negotium pare a fi stat în atenþia romancierului,
care a cercetat cu aviditate resorturile ce determinã

aceastã demenþã a îmbogãþirii cu orice preþ.
Convulsiile ce se nasc din �goana dupã aur� îl

pasioneazã pe autor, ele permiþându-i realizarea unei
�radiografii� a sufletului uman aflat în contact cu un
ideal discutabil, cel mai adesea meschin.

Pãmântul fãgãduinþei, marele�roman urban� al lui
Reymont, redã evoluþia acestei lumi pornitã �spre
nicãieri� într-un ritm de nestãvilit. Scene de un realism
atroce devin coºmarul social ce �motiveazã� în sens
negativ o societate fãrã alte valori decât cele materiale,
dând cititorului dimensiunea unui univers uman bolnav

de ferocitate. Un univers
populat cu oameni provenind
din medii sociale diverse,
lãsându-se aspiraþi de
fãgãduinþele morbide ale
oraºului. Evident cã între cei
ademeniþi de posibilitãþile de
rostuire pe care le oferã marea
cetate industrialã se aflã unii
þãrani ce-ºi pãrãsesc
pãmânturile pentru a se înscrie
pe o nouã orbitã socialã.

Cãci, aºa cum aratã
regretatul polonist Stan Velea
în monografia închinatã
scriitorului, aceºti þãrani
�nemaiavând ce pierde în
satele lor, luate în stãpânire de
patima capitalului, se
îndreaptã ºi ei spre oraº,
sperând sã gãseascã mai lesne

de lucru� (Reymont, Editura pentru literaturã �
Bucureºti, 1966, pag.69).

Tocmai þãrãnimea avea sã constituie mediul predilect
al scriitorului în anii ce au urmat romanului Pãmântul
fãgãduinþei. Cãci, între 1904-1909, Wladislaw Reymont
va scrie o puternicã tetralogie, intitulatã simplu þãranii
(Chlopy). De fapt, el dorise sã-ºi continue �romanul
industrial� cu un altul, intitulat Dupã pâine (Za chlebem),
cuprinzând istoria unei familii nevoitã sã-ºi vândã
pãmântul pentru a se stabili în �miraculosul� Lodz, ale
cãrui otrãvuri urmau sã le încerce pe propria lor fiinþã.
Cartea a rãmas neterminatã, Reymont hotãrându-se sã
abordeze �chestiunea þãrãneascã� în toatã
spectaculozitatea ei ruralã. Astfel încît þãranii vor
reprezenta expresia cea mai înaltã a poporanismului
polonez, marcând o certã izbândã literarã ce-i va atrage
laurii Premiului Nobel. Mai mult, romanul acesta amplu
avea sã-l facã repede cunoscut pe autor dincolo de
hotarele þãrii sale.

Nãscut într-o regiune cu economie agrarã, deºi nu foarte
departe de capitala þãrii, Reymont fusese destinat de
pãrinþi unei cariere ecleziastice. Sfidând decizia familiei
ºi asumându-ºi condiþia de luptãtor pe baricadele vieþii
ºi nefiind atras de studiul sistematic în ºcoli a izbutit sã
pãtrundã în lumea litarelor, publicând schiþe nuvele ºi
chiar reportaje literare, precum cel intitulat Pelerinaj la
Jasna Gora, ce-i va aduce o mare notorietate în vremea
tinereþii sale neconformiste.

Autodidact, Reymont a rãmas pânã la sfârºitul vieþii
sale, aureolatã de glorie, un scriitor al realitãþii timpului
sãu, gata sã descrie pe larg fenomenul alienãrii sociale
cu artã de mare prozator.

Romanul þãranii, definit de autor drept �roman
contemporan� a apãrut � cum am arãtat deja � de-a lungul
mai multor ani, la începutul celui de-al douãzecilea veac:
volumele Toamna ºi Iarna � în 1904, cel intitulat
Primãvara � în 1906, fresca ruralã încheindu-se în 1909
cu volumul Vara.

Scriind despre aceastã carte fundamentalã alui
Reymont, criticul literar Garabet Ibrãileanu observa cã
ea este «mai mult decât un roman þãrãnesc, impunându-
se ca �romanul þãrãnimii, (ca) imaginea ei întreagã ºi
epopeea ei�».

Mai mult, criticul de la Viaþa româneascã considera
cã romanul þãranii nu este doar o carte a þãrãnimii polone
�ci, pânã la un punct (una) a þãrãnimii orientale�.

Aceleaºi aprecieri înalte i-au fost consacrate lui
Reymont de cãtre Liviu Rebreanu, cel ce reprezenta în
literatura noastrã �gen(i)ul proxim� ºi despre care s-a
spus la un moment dat cã a fost ocultat de la gloria
premiului Nobel tocmai datoritã acordãrii distincþiei
scriitorului polonez �pentru grandioasa sa epopee
naþionalã � ã r a n i i�. În articolul intitulat simplu:
Reymont, scris în 1935 ºi tipãrit în volumul Amalgam,
Liviu Rebreanu consacra gândurile sale de preþuire aleasã
operei aceluia de la a cãrui moarte se împlinea în acel an
un deceniu. Admiraþia pentru confratele sãu polonez era
mai veche, dacã avem în vedere �Conferinþa-rãspuns� la
ancheta Institutului de literaturã de pe lângã Facultatea
de litere din Bucureºti, apãrutã în volumul Mãrturisiri
din 1932.

�Marele polonez a avut geniala intuiþie de a pãstra o
distanþã egalã între pastorala à la George Sand ºi
naturalismul brutal à la Zola� � scria Rebreanu cu
colegialã preþuire, deplângând cunoºterea insuficientã
la noi a operei acestui prozator de interes european.

Din fericire în deceniile ce au urmat opera lui
Wladislaw Reymont avea sã devinã tot mai cunoscutã
în România, nuvelele ºi romanele sale apãrând în mai
multe ediþii. Iar în 1966, vedea lumina tiparului la
Bucureºti substanþiala monografie Reymont a lui Stan
Velea, cercetare profundã ce constituise lucrarea de
doctorat a aceluia ce avea sã se impunã drept unul din
marii cercetãtori ai literaturii polone.

O iniþiativã venitã din partea conducerii Cenaclului
�Mihai Eminescu� din New York are toate ºansele de a
stârni interesul celor avizaþi spre a cunoaºte viaþa literarã
a românilor-americani ºi a celor din þarã. E vorba nici
mai mult nici mai puþin despre faptul cã în localul devenit
un loc geometric pentru intelectualii din New York,
respectiv restaurantul �Bucharest� din Queens s-a
desfãºurat un eveniment deosebit, sub genericul �Mari
scriitori ai literaturii române contemporane� dedicat lui
Radu Theodoru, autor prolific ºi bine-cunoscut,
actualmente general de aviaþie (r), veteran de rãzboi, care
a împlinit vârsta de 90 de ani, sãrbãtorit plenar în
România dar nu ºi în America. Deºi evenimentul de care
vorbim era concurat de febra (trecãtoare) a Campionatului
Mondial de Fotbal, totuºi asistenþa Cenaclului s-a
exprimat despre vârsta, valoarea ºi personalitatea
sãrbãtoritului în termeni pe mãsura acestuia. În
deschidere, era sã zic a �meciului�, a vorbit preot-scriitor
Theodor Damian despre impresia pe care i-a fãcut-o
întâlnirea cu Radu Theodoru la locuinþa sa de la
Grãdiºtea-Giurgiu, în aceastã primãvarã. Impresia a fost
copleºitoare. L-a întâmpinat nu un patriarh, ci un om de
o senectute strãlucitoare ºi o alurã de sportiv în retragere.
Scriitorul l-a condus pe moºia sã gospodãreascã dar mai
ales în labirintul cãrþilor sale celebre. Astfel, într-un timp
foarte scurt, Theodor Damian a constatat dimensiunile
impresionante, pe cât de mari pe atât de modeste, ale
scriitorului Radu Theodoru, scriitor conºtient cã
�bãtãlia� pentru edificarea literaturii ºi culturii române
se poate face ºi din �ograda� unei comune, o Iasnaia

Poliana dunãreana, sau una asemãnãtoare cu a lui
Faulkner sau a lui Sadoveanu.

Aniversarea scriitorului, a rolului ºi
locului impunãtor pe care îl ocupã Radu
Theodoru în literatura românã
contemporanã au fost descrise cu brio, în
stilul sãu binecunoscut de cãtre D-l M. N.
Rusu, redactorul ºef al revistei Luminã
Linã. Pe lângã amintirile domniei sale
despre întâlnirile ºi colaborãrile sale de
acum 35 de ani cu Radu Theodoru,
impresionante prin prospeþimea lor,
criticul nostru literar a vorbit pe larg
despre opera �uriaºã� a prozatorului,
polemizând cu dicþionarele actuale care
încearcã sã micºoreze ºi denatureze
valoarea incontestabilã a creaþiei
acestuia. Pentru a arãta cât de apreciat ºi
iubit este Radu Theodoru în þarã, M. N.
Rusu a prezentat un splendid album
fotografic dedicat scriitorului, editat de
Cercul Militar ºi Cenaclul �George
Topârceanu� din Sibiu, prefaþat de col. (r)
Marcel Japie, director, dar ºi de mulþimea
de ofiþeri români, prieteni ºi admiratori ai sãrbãtoritului,
prezenþi în imagini. La aceºtia sã adãugãm acum ºi pe
cei din Cenaclul �Mihai Eminescu�. În continuarea
evocãrii scriitorului ºi a faptelor sale de arme literare, M.
N. Rusu a spus cã opera scriitorului enumerã peste 60 de

titluri, pe care le-a citat dupã cea mai recentã
biobibliografie a scriitorului, regretând cã nu le poate
detalia pe mãsura importanþei lor. Astfel, Radu Theodoru
a dat cãrþi strãlucite în domeniul romanului istoric,
Vulturul, de pildã, distins cu Premiul Academiei (1976),
Cãrþile Mãrii, cu spectaculoase reportaje despre aventuri

în Atlantic sau în spaþiul aerian, sau
cum sunt cele despre luptele
românilor pentru independenþã sau
personalitãþi istorice (Muntele, 2
vol.) dar ºi cele din categoria
romanului ºtiinþifico-fantastic,
poveºtii istorice pentru copii ºi
tineret, micro-romane de rãzboi sau
contemporane. Fascinante sub
multiple aspecte sunt cãrþile de
literaturã politicã ºi document cum
sunt: Calea robilor, Basarabia în
flãcãri sau România, românii ºi
comunismul, aceastã carte
controversatã, dar plinã de adevãr,
de adevãrul care ne-a fost ascuns 50
de ani de ideologizarea forþatã,
precum a fost ºi colectivizarea
þãrãnimii noastre.

Toate acestea fiind spuse, prea
puþin în raport cu statura creatorului
ºi aviatorului Radu Theodoru,

putem totuºi afirma cã iniþiativa Cenaclului �M.
Eminescu� referitoare la rubrica ineditã �Mari scriitori
ai literaturii române contemporane� a debutat sub cele
mai bune auspicii: ale conºtiinþei augurale, verticale,
numite Radu Theodoru.

Pilotul Radu Theodoru a trecut Oceanul...

Reporter

Corespondenþã specialã din New York

Titus Vîjeu
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În mitofolclorul românesc, Cerbul Stretin ºi Ciuta
Ciutalinã sunt fiinþe sacre. Multe colinde prezintã cerbul
ca pe un animal înzestrat cu însuºiri suprafireºti. Un cerb
fermecat este ºi cel din �Povestea lui Harap Alb�, dupã al
cãrui cap bãtut cu pietre
scumpe pleacã eroul
tulburãtoarei istorii a lui Ion
Creangã. Pe sigiliul primei
capitale a Moldovei, Baia,
apare un cerb decapitat, iar
între coarnele lui este
înfãþiºat un voinic crucificat
(fig. 1). Pe turnul-clopotniþã
al Mânãstirii Negru-Vodã, din
Câmpulung Muscel, este
înfãþiºatã în basorelief o
misterioasã ciutã.

În tezaurul getic descoperit
la Agighiol, jud. Tulcea,
cerbul este bine reprezentat,
ceea ce înseamnã cã ºi pentru
anticii noºtri strãmoºi cerbul
era tot un animal sacru. De la
unii autori antici, între care
Pisandru, Pindar ºi  Pherechide, aflãm cã O Cerboaicã
de Aur apãra Gurile Dunãrii. Conform acestei legende,
nimfa Taigetis, iubita lui Zeus, închinase zeiþei
ORTAISA, în cetatea Histria, o cerboaicã cu coarnele de
aur, ca sã apere Delta Dunãrii. În graiul geþilor, OR-TAISA
avea mai multe sensuri: �Care (se) deosebeºte; Cea
Tãiatã; Care împunge; Care coase; Care þese; Care
împleteºte; Care împleticeºte; Care zãpãceºte; Unde (se)
opreºte; Care vrãjeºte; Care lecuieºte; Care salveazã; Care
ajutã� (cf. rom. ori; tãiº; a þese; rãzeº; a reteza; a rãtãci;
rateº �han�; ortac). Pe de altã parte, chiar denumirea
cetãþii HIS-TRIA se poate tãlmãci prin �A Cerbilor� (cf.
alban. dre �cerb�).

Am ajuns astfel în Dobrogea, cel mai bogat þinut
românesc în vestigii antice, unde una dintre cele mai
importante cetãþi antice de la Marea Neagrã, HIS-TRIA,
sugereazã ºi denumirea TROIA sau TROAS. Tot aºa, ºi
celãlalt nume al acestei legendarei Troia, ILION, trimite
la cerb (cf. slav. ieleni, lituan. elnis �cerb�; franc. elan
�elan; animal din þinuturile nordice). Dacã-i aºa, ºi numele
celebrei eroine a rãzboiului troian, ELENA sau HELENE,
se poate traduce ºi prin �Ciuta; Cerboaica�! Iar dacã,
prin absurd, Troia ar fi fost pe coasta de Vest a Asiei Mici,
cum presupun unii, de ce eroul grecilor, Ahile, a fost
înmormântat tocmai în Insula ªerpilor, dupã cum ne
informeazã unii autori antici?

Iarãºi, cercetând geografia miticã a Troiei din �Iliada�
ºi din alte opere antice, constatãm cã, în general,
corespunde cu cea a Dobrogei. Astfel, numele getic al
Dunãrii de Jos, care delimiteazã Dobrogea, IS-TROS,
sugereazã numele întemeietorului legendar al Troei,
TROS. ABYDOS, cetate troianã, poate fi aceeaºi cu
IBIDA, situatã de Procopius din Cesareea în Scythia
Minor (Dobrogea). Râul CARESOS, pomenit de Homer,
aminteºte de Valea Carasu, din centrul Dobrogei, pe care
geografii moderni o considerã drept una dintre vechile
albii ale Dunãrii. KILLA, oraº troian, era, desigur, pe
locul actualei Chilia. KRANAE, o insulã troianã,
neidentificatã pânã astãzi, aminteºte de KROUNOI,
numele getic al Balcicului de astãzi. Bate la ochi ºi
consonanþa dintre numele râului troian SIMOEIS ºi cel
al actualului golf Sinoe.

Vechea denumire a Mangaliei, CAL-LATIS �Cal (Cai)
de Lemn� (cf. rom. cal; leþ �stinghie, ºipcã de lemn�),

mai însemna ºi �Corãbii; Nave; Vase; Transport� (cf. rom.
gãleatã; Galaþi; cãruþã; franc. goelette �goeletã�), de
unde Homer, luând-o la propriu, a nãscocit nãstruºnica
poveste a Calului Troian!

Revenind la cerbii sacri ai troienilor, celãlalt nume al
celebrului prinþ PARIS, A-LEK-SAN-DROS, poate fi
tãlmãcit ºi prin �Cel care salveazã Neamul Cerbilor� (cf.
rom. leac; a lecui; cin �neam; soi; tagmã�; sin �fiu�;
alban. dre �cerb�). Dar, ca sã nu mai fie nicio îndoialã
asupra localizãrii Troiei, ultimul rând al unei inscripþii
getice de pe o stelã de marmurã , descoperitã în ruinele
cetãþii Tomis (fig. 2), spune limpede cã I RION TIS EI
TROIA, adicã �Din vechime, aici este Troia�; cf. lat. ruina
�ruinã�; rom. dis-de-dimineaþã; deci; îi).

Ca sã lãmurim adevãrul
asupra Troiei, mai trebuie
amintiþi ºi dorienii, plecaþi
de la Dunãrea de Jos
asupra Greciei, în secolul
XII î.e.n., cantonaþi în
muntoasa Dorida, unde i-
au spulberat pe ahei ºi pe
ionieni, cucerind coasta de
Vest a Asiei Mici, precum
ºi insulele Creta, Rodos ºi
Cos. Desigur, ºi etnonimul
DOR, precum ºi derivatele
DORIAN ºi DORIC,
provin tot de la T(Ã)ROS
�Cerb� (cf. alban. dre
�cerb�; engl. deer �ciutã;
cãprioarã�), adicã de la
totemul troienilor.

Aºadar, lucrurile trebuie
sã se fi întâmplat astfel: Pânã prin veacurile XIII-XII î. e.
n., într-o bunã parte a Europei se întindea o minunatã
împãrãþie, zisã TROAS ºi ILION, ai cãrei locuitori se
închinau unor divinitãþi supranumite �Cerbii�. La un
moment dat, un guvernator al teritoriului de astãzi al
Greciei, A-KHILLEUS �Cel care conduce� (cf. rom.
cãlãuzã; a cãlãuzi), s-a rãzvrãtit asupra centrului religios,
cultural ºi politic al Troiei, cu gândul de a face din
provincia lui o þarã independentã. Întru acestea, a furat
statuia Ciutei cu Coarnele de Aur, patroana sacrã a
împãrãþiei, ºi a dus-o în Grecia, urmãrind a-i demoraliza
pe troienii de la centru ºi a-i încuraja pe propriii lui
susþinãtori, prin puterile suprafireºti atribuite acelei
divinitãþi. Cum am vãzut, acelei ciute sfinte i se spunea
ºi HELENE.

Dupã ce a înfãptuit sacrilegiul, AKHILLEUS, crezându-
se destul de puternic, a venit asupra Troiei, în fruntea
rebelilor din Sudul Europei, cu gândul de a cuceri centrul
împãrãþiei, adicã þãrmul de Nord-Vest al Mãrii Negre.
Din �Iliada� se înþelege cã acei greci, buni corãbieri pânã
astãzi, au venit pe Mare. În cursul acestor întâmplãri
nemaipomenite, troienii l-au poreclit pe acel trãdãtor
PROM-ETHEUS, adicã �Prinþul Ticãlos; Cel mai
Scârbos� (cf. lat. primus �primul�; odiosus �odios�; rom.
hâd, hidos), de unde româna a moºtenit pânã în zilele
noastre pramatie.

La început, luaþi prin surprindere, troienii fideli
împãratului PRIAMUS �Minunatul� (cf. rom. frumos; lat.
praemium �premiu�) vor fi fãcut cu greu faþã
invadatorilor. Oastea troianã va fi fost condusã de prinþul
PARIS �Apãrãtorul; Salvatorul; Învingãtorul� (cf. rom. a
apãra; a feri; a birui), unul dintre fiii împãratului
PRIAMUS. AKHILLEUS ºi alþii din ºleahta lui au fost
prinºi, torturaþi ºi duºi apoi pe Insula ªerpilor, cea fãrã
apã potabilã ºi cu vegetaþie pipernicitã, unde trãdãtorii
ºi-au sfârºit ºi zilele. De la surghiunul lui A-KHILLEUS,
al cãrui nume mai însemna ºi �Cocoºul� (cf. alban. gjel,
lat. gallus �cocoº�), insula se va fi numit o vreme ºi
COCCAIUS, atestat ca nume trac, de unde româna a
moºtenit cocoº, iar legendele antice au plasat locul
pedepsirii lui PROMETHEUS în... Caucaz.

Limba veche, nefixatã încã, permitea largi interpretãri
asupra cuvintelor ºi chiar a sintagmelor. Astfel, A-LEK-

SAN-DROS se mai traducea ºi prin �Cel care salveazã
Ciuta�, literal �Care salveazã Cerbul cu Uger� (cf. rom.
leac; sân; alban. dre �cerb�), deci el a readus-o în Troia
pe HELENE, Ciuta cu Coarnele de Aur, protectoarea
sfântã a împãrãþiei. Acelaºi nume mai putea fi înþeles ºi
ca A-LEXAN-DROS �Cel Consacrat Cerbului; Cel Jertfit
prin Împungere (cf. rom. a leºina; a legiui; Lucinul �
sãrbãtoare popularã, celebratã la 18 Octombrie; alban.
drize �mãrãcine�). Astfel s-a numit mai târziu, în Dacia,
ºi datina trimiterii solilor la Zalmoxis. Când se jertfeau
acei tineri aleºi, fraþii ºi surorile lor de cruce cântau ºi
dansau. Astfel, de la ALEXANDROS, prin metatezã, s-a
transmis pânã astãzi straniul dans românesc Ciuleandra.
De bunã seamã, prin sugestiile de �forþã; vitejie; voinicie;
bãrbãþie�, de la acelaºi nume a rãmas ºi juleandrã �femeie
sau fatã înaltã, voinicã ºi cu mers bãrbãtesc�.

Ca orice imperiu, s-a dus ºi cel troian. Grecii ºi alte
neamuri nu s-au lãsat pânã ce nu s-au eliberat ºi rãzbunat.
Deºi în �Iliada� nu se pomeneºte de niciun ajutor din
partea scyþilor, acesta a fost decisiv pentru zdrobirea
Troiei, ajungându-se ca multã vreme Dobrogea sã fie
numitã Scythia Minor. Din tot jaful scyþilor ºi grecilor,
n-au mai rãmas din superba culturã troianã decât câteva
amintiri, între care, deocamdatã, cea mai importantã o
constituie Divina Treime, un grup statuar descoperit la
Constanþa, despre care unii istorici susþin cã i-ar
reprezenta pe zeiþa Fortuna, zeul Pontos ºi ºarpele magic
Glycon. ªarpele, cum era de aºteptat la Troia, are cap de

CERB, ce-i drept fãrã coarne, ci cu plete! În amintirea
primului rãzboi, grecii i-au înãlþat lui Akhilleus, eroul
lor naþional, un templu impunãtor pe Insula ªerpilor, ale
cãrui ruine se mai vãd ºi astãzi. Imperiul fiind sfãrâmat,
urmaºii troienilor, tracii, s-au împãrþit, veacuri de-a
rândul, în numeroase triburi, care de multe ori se luptau
între ele.

Abia pe vremea lui Zalmoxis au reuºit geþii sã scape
de scyþi, reconstituind o împãrãþie tracã, mai degrabã
spiritualã. Apoi, sub conducerea marelui Buerebuistas, a
mai strãluminat o datã încã un imperiu trac, apãrând ºi
dispãrând ca un fulger în vâltoarea tragicei noastre istorii.

Adrian Bucurescu

O civilizaþie pe þãrmurile României: TROIA
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Sigur cã am afinitãþi elective cu poezia pe care o traduc.
Doar am tradus ºi texte din afara ariei mele de gust.
Aceasta, pentru a informa corect cititorul asupra unei
întregi suprafeþe ºi asupra unui întreg relief poetic, ce
cuprinde ºi poezii faþã de care nu am o poziþie aparte. N-
am fost însã îndemnat sã traduc un poem fiindcã nu mi-
a plãcut cum a fost tradus de altcineva. Nu traduc din
necesitatea de a da replicã, iar aþâþarea ºi fala competitivã
nu-mi stau în fire, ba dimpotrivã, îmi displac. Dar mai
este ceva: eu am tradus poeþi care, în general, nu au fost
traduºi în româneºte, de pildã Michelangelo Buonarroti,
cãruia i-am tradus opera beletristicã integralã.

V-aº ruga sã reþineþi douã idei.
Prima: eu nu sunt un traducãtor care scrie poezii. Dacã

n-aº fi fost mai întâi poet eu însumi, n-aº fi putut traduce
poezia altora. Eu sunt poet care traduce poezia. Cum
spuneam, am scris multã poezie originalã, rãmasã în
manuscrise. Un volum de prin anii �55-�60 se numea
Neguri pe diluviu, altul, ceva mai târziu, Cãpriorii
cerului º.a.m.d. Experienþa traducãtorului de poezie nu
s-a rãsfrânt în nici un fel asupra poeziei mele proprii, aºa
cum s-a spus.

A doua: întârzierea în tãlmãcirea de poezie se explicã
ºi prin aceea cã era singurul mijloc de a-mi asigura cât
de cât o circulaþie a numelui în presa literarã, în acei ani
de sãracã ºi mai ales foarte prohibitivã. Poezie originalã
nu puteam sã public, întrucât n-am fãcut concesii
ideologiei comuniste, aºa cum se cerea. Mi-am asumat
acest risc, deºi Tudor Vianu mã prevenea cã n-am sã
izbutesc fãrã sã dau �cotã la stat�. Vã amintiþi de tragedia
cotelor obligatorii �la stat�, care a sleit viaþa satelor
noastre, umilind-o, înjosind-o, distrugând-o... Vorbesc
despre abþinerea mea în afara oricãrei emfaze, însã ar fi
imoral sã n-o spun. Viaþã dãruitã, fierbere artisticã
fecundã, însoþite de vid publicistic. Maestrul Al.
Philippide mi-a spus nu o datã:

� Vezi sã nu pãþeºti ca mine. Sunt un bãtrân poet cãruia
lumea încã îi spune traducãtorul Philippide, ca ºi cum
poetul, prozatorul ori eseistul Philippide n-ar exista! ...
Traduceam pe atunci La Chanson du Mal-Aimé de
Guillame Apollinaire ºi-i citeam pe mãsura avansãrii în
lucru, în biroul sãu de la Biblioteca Academiei.

Fl. Popescu: Venerabila vârstã la care aþi ajuns, vã
permite, desigur, sã faceþi ºi un bilanþ al împlinirilor
personale. În care domeniu consideraþi cã v-aþi realizat,
plenar, mai bine literar vorbind: în poezie, în eseisticã ºi
istoria literarã, în domeniul traducerilor? Ce aþi realizat
din ceea ce v-aþi propus de-a lungul anilor ºi ce nu?
Motivaþi!

C. D. Zeletin: Nu am planuri, am însã idealuri de viaþã
scriitoriceascã. Ele sunt dictate de fire ºi de stilul meu de
existenþã, ºi mai puþin elaborate de cãtre raþiune. Sunt
liric ºi mai puþin epic. A trãi într-un plan îmi pare a trãi
captive într-un schelet. Îmi place mai mult sã trãiesc într-
un ideal, care nu se opreºte la încheieri, decât sã atârn de
un plan. Idealul îmi oferã un continuum pe care planul
mi-l refuzã. Prefer sã mã înec în ideal, decât sã fiu forfecat
de planurile realului�

Nu simt cã m-am realizat într-un domeniu anume. În
toate sunt eu ºi, apoi, nu ºtiu ce înseamnã �realizarea�,
ce o valideazã comunicându-mi-o ºi mie. Iar de coborâºul
ºi zãvorârea în realul concluziei mã tem... Raportarea nu
o fac la semeni; mi-ar plãcea s-o fac îngerului meu pãzitor.
Mã simt, deºi obosit, în escaladare ºi nu aud vreun gong
anunþându-mi podiºul concluziei.

...Poate cã în poezie am grãit mai mult ºi mai direct
despre mine, dar poezia mea se aflã ºi în prozã.

Fl. Popescu: V-aþi remarcat, în timp ºi ca publicist,
permanent racordat la problemele ºi ideile vremii. Cu
alte cuvinte, sunteþi un cãrturar care nu a stat/ nu stã
numai în bibliotecã, ci se implicã în viaþa cetãþii, e
preocupat de mersul societãþii ºi de viaþa
contemporanilor lui. În ce mãsurã credeþi cã un
intelectual (printr-o astfel de activitate, ca ºi prin altele)
poate influenþa unele momente, situaþii, evenimente din
viaþa publicã? Argumentaþi!...

C. D. Zeletin: Nu m-am implicat în viaþa cetãþii direct,
ci indirect, cu armele care-mi sunt proprii, respectând

normele moralei ºi cuviinþa, jucându-mi datoria cum
socotesc eu cã e mai bine. Aº vrea sã vãd în cetate metafora
þãrii mele pe care o iubesc (de altfel, asta ºi înþeleg din
întrebarea dumneavoastrã, ºi nu oraºul în care locuiesc).

�O micã istorioarã, apropos de arme. În urmã cu vreo
30 de ani, plecam la un congres de citologie în Uniunea
Sovieticã. La aeroport, obosit de umbra prelungã a
laboratorului ºi euforizat brusc de ideea aerului, am
rãspuns în ºagã neaºteptatei întrebãri a ofiþerului de la
vamã:

� Aveþi arme?
� Da! am rãspuns cu o superbã glumã proastã, arma

spiritului!
Omul a îngheþat. Am îngheþat ºi eu: prezentasem, din

necugetare, adevãrul prin metafora glumei! Adevãrul nu
se exprimã prin ºagã. O clipã, ignorasem cã punctul de la
vamã e o instanþã� Nu s-a întâmplat nimic, probabil
din cauza perplexitãþii funcþionarului special� Peste
câteva ore, apropiindu-ne de înzãpezitul Aeroport
ªeremietovo, oblicitatea, când pe stânga, când pe dreapta
a avionului la curbe, când cerul îþi crea iluzia cã a pornit
sã treacã în locul pãmântului, ºi invers, am alcãtuit o
strofã epigramaticã pe care n-am notat-o, ci mi-am propus
doar s-o þin minte:

Rusia de platinã,
La aterizare,
Cum mi se mai pare
Cã se clatinã!
ªi acum, revenind direct la întrebarea dumneavoastrã:

intelectualul poate influenþa viaþa publicã prin
exemplaritatea sa.

Fl. Popescu: Din cele douã volume prin care aþi fost
omagiat la Bacãu în 2005 ºi la Bârlad în 2010, la
împlinirea vârstei de 70 ºi, respectiv 75 de ani am aflat o
mulþime de date privind bibliografia dvs. Atât de multe
încât, practic, un interviu ca al nostru nu le poate cuprinde
ºi sistematiza într-un spaþiu editorial, fatalmente limitat.
Totuºi... pentru cã sunteþi, între altele, Preºedintele
fondator al Societãþii Medicilor Scriitori ºi Publiciºti
din România, din 1990 v-aº întreba în ce constã
activitatea acesteia, care sunt criteriile de primire în
rândul membrilor ei ºi ce realizãri aþi avut în cei
treisprezece ani de la înfiinþare.

C. D. Zeletin: Societatea Medicilor Scriitori ºi
Publiciºti din România (S.M.S.P.R.), înfiinþatã în anul
1990, are un numãr de aproximativ 150 de membri, este
persoanã juridicã ºi se conduce dupã un statut. Ea îºi
propune sã stimuleze medicii care au chemare literarã.
Formele prin care realizeazã aceasta: cenacluri,
simpozioane, conferinþe, congrese, prin lucrul � într-un
fel sau altul � pe manuscris ºi, în mãsura în care e posibil,
prin tipãrituri. Activitatea ei se recomandã, întâi de toate,
prin numãrul de cãrþi ale membrilor ei, fireºte, prin
calitatea acestor cãrþi, dar asta nu-i o problemã pe care s-
o stabileascã Societatea ...

Ea numai cât încearcã sã cultive talentul literar al
studenþilor mediciniºti ºi al tinerilor medici, dar sã ºi
aducã în actualitate amintirea scriitorilor medici care s-
au impus în cultura românã ori a celor striviþi de lespedea
timpului ori a ignorãrii comuniste. S.M.S.P.R. îºi
concentreazã eforturile în întreþinerea permanenþei la
noia scriitorilor medici ai literaturii universale, ºi
integrarea celor români în conºtiinþa altor culturi, de la
Rabelais la V. Voiculescu, de la Albert Schweitzer la
Vintilã Ciocâlteu, de la Céline la George Magheru ori de
la Henri Mondor la Eduard Pamfil. S.M.S.P.R. sã
sublinieze apãsat ceea ce media subþiazã pânã la
dispariþie, ºi anume, încetãþenirea în limba românã de
cãtre medicii scriitori a unor capodopere, traduse direct
din limbile originare, cum ar fi opera integralã a lui
Euripide, a lui Michelangelo Buonarroti (opera
beletristicã) ori a Florilor rãului de Charles Baudelaire
� asta ca sã ne mãrginim la tãlmãciri.

Societatea noastrã este afiliatã la Union Mondiale des
Écrivains Médecins (U.M.E.M.), care l-a ales ca
vicepreºedinte, în anii din urmã, pe colegul nostru din
conducerea S.M.S.P.R., Constantin Bogdan.

Criteriile de primire nu sunt foarte severe, dar recunosc
oarece rigoare. E de preferat ca un medic scriitor sã fie

primit în Societate cât mai devreme, ca sã se poatã bucura
� în special pe plan moral � de sprijinul breslei noastre.

Fl. Popescu: Sunteþi, ca mine ºi ca mulþi alþii un
admirator al lui V. Voiculescu. La Bârscov, satul natal al
marelui scriitor Societatea pe care aþi fondat-o a montat
ºi o placã pe peretele casei memoriale a autorului
Sonetelor închipuite ale lui Shakespeare... Dacã nu mã
înºel în tinereþe aþi avut ºi ºansa sã-l cunoaºteþi pe V.
Voiculescu. Ce amintire v-a lãsat el ca om, ca scriitor?

C. D. Zeletin: Îmi aparþine iniþiativa realizãrii plãcii
memoriale de la Râºcov. Am lãsat în seama autoritãþilor
locale instalarea ei, pentru cã le-am procurat pânã ºi
scoabele ºi cimentul alb. Evenimentul a fost prilejuit de
Prima Conferinþã Naþionalã a S.M.S.P.R., desfãºuratã
între 29 ºi 30 noiembrie 1991, urmatã de Simpozionul V.
Voiculescu, cea dintâi manifestare ºtiinþificã închinatã
marelui scriitor. Cu acelaºi prilej, au fost realizate încã
douã plãci memoriale, de asemenea cu medalion cu bronz,
una instalatã în Holul de Onoare al Facultãþii de
Medicinã a U.M.F. �Carol Davila� Bucureºti, ºi alt ape
faþada dispensarului de la Cotroceni, foarte aproape de
Facultate, unde a lucrat ca medic V. Voiculescu.

Am avut bucuria sã-i avem ca invitaþi pe doi dintre
copii lui Voiculescu: doctorul Radu Voiculescu, pe care
îl avusesem profesor de microbiologie pe vremea
studenþiei, ºi pe Gabriel Defour Voiculescu, de care m-a
legat o strânsã prietenie.

Cu poezia lui V. Voiculescu m-am întâlnit încã din
copilãria mea petrecutã la Burdusaci, pe atunci în judeþul
Tecuci. Bunicul dinspre tata ºi mama, ca învãþãtori, erau
abonaþi la revista Lamura, în care V. Voiculescu publica
poezii. Mãritându-se, mama adusese din satul ei, Laz, o
seamã de cãrþi, printre care ºi Poeme cu îngeri. În
consecinþã, la Burdusaci se citeau poeziile lui, le ºtiam
pe unele pe dinafarã (încã le mai ºtiu!), dar nu exista un
cult al lui V. Voiculescu, aºa cum exista un cult al lui
Eminescu, ºi pe Laz ºi la Burdusaci.

Târziu, student medicinist la Bucureºti, l-am cunoscut
prin poetul Ion Buzdugan (1887-1967), dar era
sensibilizat de existenþa mea printr-o scrisoare pe care i-
o trimisese de la Bârlad poetul G. Tutoreanu (1872-1957).
În timpul Primului Rãzboi Mondial, unica fetiþã a lui G.
Tutoreanu, Cordelia (1900-1917), se stinsese în braþele
doctorului V. Voiculescu, medic ºef al spitalului de aici,
ºi pãrtaº al începuturilor Academiei Bârlãdene. Au rãmas
prieteni pe viaþã.

Ne întâlneam în parcurile din Cotroceni, uneori numai
noi doi, alteori împreunã cu scriitorii G.G. Ursu, Virgil
Carianopol, Ion Larian Postolache, Octav Dessila. În ce
mã priveºte, discutam probleme de neoplatonism:
Ghemistos Plethon, Marsilio Ficino, Cristoforo Landino.
V.Voiculescu lucra pe atunci, cu intermitenþe, la sonetele
Shakespeariene, iar eu începusem sã traduc sonetele lui
Michelangelo, structurate pe concepte neoplatonice. Încã
din 1957 mã lãsa sã înþeleg cã se simþea urmãrit, fãrã sã
spunã însã lucrurilor pe nume. Vestea arestãrii lui avea
sã mi-o transmitã, un an mai târziu, G.G. Ursu, printr-o
telegramã oarecum cifratã, la Burdusaci, unde mã aflam
în vacanþã: �Prietenului meu doctorul i s-a întâmplat o
nenorocire: este ºi nu este�. Mama, deprinsã cu arestãrile
publice ale tatãlui ei, bunicul meu Gheorghe Þarãlungã,
ºi-a dat seama pe loc despre ce poate fi vorba...

V. Voiculescu era o fire calmã, finã, tãcutã. Hieratic, dar
fãrã sã pluteascã peste lucruri, cu o privire vie, bine
focalizatã. Nu vorbea despre el, iar când trecea pe lângã
o braserie, intra puþin ºi aprindea o lumânare. Una singurã.

Fl. Popescu: N-aþi fost/ nu sunteþi tentat sã scrieþi o
carte de amintiri despre scriitorii ºi cãrturarii pe care i-aþi
cunoscut? Poate ne menþionaþi acum numele unora
dintre ei...

C. D. Zeletin: Am scris, dar nu într-un volum aparte, ci
risipit, într-o carte sau alta. De altfel, nu am cunoscut
mulþi scriitori, datã fiind viaþa mea împãrþitã între douã
profesii, medicina ºi literatura, nici una dintre ele fãcutã
la modul amatoresc. Am fost constrâns, de altfel, ºi prin
fire, la o viaþã retrasã, punctatã însã de întâlniri
scriitoriceºti esenþiale ºi care s-au constituit în fapte de
viaþã personalã.

�Intelectualul poate influenþa viaþa publicã prin exemplaritatea sa� (II)
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se fãcea cã eram douã seminþe
una lângã alta
doi lujeri de lianã înlãnþuiþi
apoi am devenit pãsãri de noapte
încruciºându-ne zborul
eu ºi el
apoi
spre miezul nopþii
am devenit lumini pe cer
eu ºi el
apoi se fãcea cã
oceanul inunda cerul
preschimbându-ne în scoici
eu ºi el
laolaltã
în adâncul oceanului
noi

dãruire

ºi glasul
ºi mâinile
ºi buzele
ºi sufletul
ºi ochii
ºi pãrul
întreaga mea fãpturã
ºi gândurile toate
ºi toate
ale tale sunt

vino
ºi
ia-le

insomnie

zgomot
geamurile se sparg în bucãþi
uºile se izbesc de pereþi
pereþii sunt ca scoarþa copacilor
caloriferele vorbesc
paºii vecinilor rup parchete
vorbele frig
þipete icniri
aerul este greu
îmi duc mâna la inimã
tac ascult

tac imaginându-mã în grãdina copilãriei
de pe strada florilor
care mã apãrã cu miresmele ei
ºi cu foºnetul frunzelor nucului meu
tac ascult
e liniºte

unul fãrã altul

ca pãmântul neîncãlzit de soare
ca sãmânþa fãrã apã
ca mine fãrã de mine
ca nimeni
ca nimic
fãrã puls sunt
când sunt eu fãrã tine

unul fãrã altul

anunþ

caut loc
într-o inimã pereche
în miezul ei
într-una din cãmãri
la demisol
printre artere
sau unde se poate
dar sã fie cu fereastra spre suflet
plãtesc în sentimente
pãstrez liniºtea
nu dau petreceri
nu aduc strãini
cer seriozitate maximã
ºi fãrã risc seismic

cântec

de la îmbrãþiºarea trãitã
pânã-n vibraþia vocii
din seninul ochilor
pânã la nerostirea cuvântului
ºi de la cântec
pânã-n mãtasea privirii

de la nimic
la Dumnezeu
te iubesc
eu
pe tine

iubirea mea

iubirea mea
proaspãtã
ca un pas nefãcut
puternicã
precum rãdãcina nucului
sub care
am fãcut primii paºi
iubirea mea
venitã dintr-un þinut greu de atins
de trãit
de sãrutat
de iubit
iubirea mea

pãrere

mi-e frig în cãmaºa asta albã
care-mi þinea de cald cândva
mã-mpresura cu iubire
ºi-mi alunga neliniºtea
acum
mi-e cumplit de frig

loveºte

scoate securea
loveºte
reteazã zborul
din fiecare aripã
loveºte
cã tot de inimã dai
în fiecare aripã
o inimã
loveºte

necunoscutul

m-am luat dupã el
care ºtia pãdurea
nu te teme - mi-a zis
strângându-mi mâna
cunosc fiecare copac
fiecare cãrare poianã
fântanã fiecare prãpastie
nu te teme
sã mergem înainte
trebuia sã rezist 
sã nu-mi fie fricã

dar nu ajungeam nicãieri
mã þinea de mânã strâns
repetându-mi
vom ajunge la timp

nu se mai vedea nimic în faþã
dar el vedea

vedea un cal alb înspumat
iatã-l
strigã
sã sãrim
ºi am sãrit îmbrãþiºaþi
calul galopa
vezi
ºtie drumul
mi-a ºoptit la ureche
înfiorându-mã

treceam hotarul

intervenþie

întoarsã cu faþa spre cer
mi se despica sternul
în cãutarea pãsãrii albastre
nimic

joc

închide ochii
ascultã-þi inima
în miezul inimii mele

O auzi?

Maria Cernegura

Citind poemele d-nei Maria Cernegura ai dintru început sentimentul unui frumos
ceremonial al iubirii. Sinceritatea rostirii sale lirice se conjugã în chip armonios cu
prospeþimea metaforei, într-un fel de panteism necontrafãcut. Un panteism în care
universurile, cel mare ºi cel mic, din jurul autoarei potenþiazã trãirile. De aici ºi frumuseþea
textelor - de regulã de mici dimensiuni, parcã rostite dintr-o singurã suflare.

Dintr-un anumit punct de vedere poezia aceasta merge, dacã putem zice aºa, împotriva
curentului general al liricii care se scrie ºi se publicã (sans rivage, cum ar spune francezul)
prin reviste ºi prin plachete în toate zãrile þãrii, de la Bucureºti ºi pânã în cel mai mic cãtun.
Spun cã merge împotriva curentului fiindcã autoarea nu se lasã nici tentatã ºi nici furatã de
cine ºtie ce cãutãri sterile, fãrã rezultat, ci dã frâu liber gândurilor ºi sentimentelor. De aici,
poate ºi priza sa la cititor. De aici, poate, o anume candoare, un anume romantism,
necontrafãcut nici el. De aici ºi bucuria lecturii, dar mai ales speranþa cititorului într-un
posibil, viitor destin literar.

Planetã de tânãr poet

Florentin Popescu



Bucureºtiul literar ºi artistic,  Anul IV, nr. 9 (36), septembrie 2014

1010101010 PODUL DE REVISTE

NICOLAE DABIJA

LIED

Erai pãgânã ºi frumoasã
cum pãru-l-aºterneai pe masã,
lumina zilei, sperioasã,
se sfâºia ca o mãtasã.

Erai pãgânã ºi frumoasã.

ªi-atunci, molatic, când zâmbeai
se veºtejeau copacii-n rai,
ceru-ntre noi îl coborai
ºi noi eram, cã tu erai.

Atunci, molatic, când zâmbeai.

Erai frumoasã ºi pãgânã �
simþeam, cât ne erai stãpânã,
sfârºitul lumii cum se-amânã
c-un veac, c-un an, cu-o sãptãmânã ...

Erai frumoasã ºi pãgânã.
***

De dragoste nu scapi nici dupã moarte,
o zic naivilor care-au bãut cucutã
sau au fugit de ea, plecând departe:
de dragoste nu scapi nici dupã moarte.

De dragoste nu scapi nici în mormânt.
Zadarnic cerci de ea a te ascunde,
cãci a fugi de tine nu ai unde.
De dragoste nu scapi nici în mormânt.

Iubirea are gust de nemurire
ºi cerul ei se vãlurã imens.
Cum toate le cunoºteam prin iubire,
prin dânsa toate capãtã un sens.

De dragoste nu scapi nici dupã moarte,
(doru-i etern, iar moartea � o minutã),
o zic naivilor care-au bãut cucutã
ori au fugit de ea, plecând departe:

De dragoste nu scapi nici dupã moarte.

GRIGORE VIERU

MICA BALADÃ
lui Marin Sorescu

Pe mine
mã iubeau toate femeile.
Mã simþeam puternic ºi singur.
Ca Meºterul Manole,
am cutezat,
sã ridic o construcþie
care sã dãinuie veºnic.
Am început lucrul
ºi le-am chemat la mine
pe toate:
pe Maria, pe Ana,
Pe Alexandra, pe Ioana ...
Care va ajunge întâi,
Pe-aceea-n perete o voi zidi.
Dar din toate femeile
A venit una singurã:
Mama.
-Tu nu m-ai strigat,
Fiule?

VALERIU MATEI

CÂNTEC DE NOAPTE

Din liniºtea mea vin sã se adape
vieþuitoarele pustiului ºi nesomnul tãu
ºi vântul bezmetic lunecând peste ape,
ºi strigãtele barbarilor cu lame în oase
dansând, sub cortul nopþii, în piaþa publicã.

Vin câinii de patrulã amuºinând prezentul
ca pe un trup, la þãrm de mare aruncat,
ºi urbea somnolentã îºi scuturã orizontul
spre-apusul în derivã, peste liniºtea mea
din care, lent ºi statornic, vin sã se adape
vieþuitoarele pustiului ºi nesomnul tãu.

***
Bat clopotele, mamã, în schitul Sfintei Vineri,
bat clopotele toamnei ºi noi suntem azi triºti,
de-atâtea lacrimi urcã fântânile la ceruri
ºi vãduvitã-i casa în care mai exiºti.

E viaþa ca o hainã de ploi ferfeniþitã
ºi aerul e putred de-atâtea suferinþi,
icoanele sunt ºterse, altarele � surpate
ºi vântul geme-n turle

de poþi sã-þi ieºi din minþi.

Prin sat pustiul umblã. Cu degete de gheaþã
crucificã deliruri în case de bãtrâni
ºi fructe-n destrãmare aruncã-n aer greaþã,
iar câinii urlã jalnic pe dealuri, pe la stâni.

Bat clopotele toamnei.
Trec corbi bãtrâni prin ceaþã,

înnebuneºte mustul în via pãrãsitã,
mai fã o rugã, mamã, pentru cei duºi de-acasã
ºi scaldã-n lacrimi pâinea de zile împietritã.

ANATOL CODRU

CE IARBÃ ÎNALTÃ!

Ce iarbã înaltã! Sã n-o mai tãiaþi,
S-o trecem cu luntrea, s-ajungem la Mare,
Ce iarbã înaltã: au fost îngropaþi
Strãbunii noºtri cu bãrbile-afarã.

Ce iarbã, ce holdã, ce rai necuprins,
Ce freamãt, ce coase se-aud mai aproape.
Ce rouã fierbinte: strãbunii au plâns
La ceasul când fost-au de vii sã se-ngroape.

Pe culmi,
La cetate,
Þepoase-n ambiþia lor, suverane,
Cresc ierbile, bãrbile daco-romane! ...

NICOLAE ESINENCU

HRISTOS

Hristos,
Dupã atâta rãstignire,
Hotãrî sã se odihneascã
Puþin.
Sare de pe cruce
ªi strigã:
Hai, bre, care mã înlocuieºte
Puþin
Pe cruce?

Hai, bre, care îl înlocuim
Pe Hristos
Puþin
Pe cruce?

LEONIDA LARI

NINSOARE

S-a stins iubirea, dragul meu, mã iartã,
nu eu m-am strãduit spre a o stinge �
ºi trupul ei subtil, pãtruns de soartã
se-acoperã de fulgi, cãci ninge, ninge!

Peste þãrani setoase de-un mileniu
ninge aºa, cum n-a mai nins vreodatã,
ninge aºa, de parcã-un om de geniu
s-a pomenit cu lama-n beregatã.

Însã subit l-a rãzbunat natura,
vãrsând pe lumi potopul de ninsoare �
ninge cumplit, de îmi lipeºte gura,
ºi cad troiene peste disperare.

Imaculat dezastru! Unde-s, unde
urmele lui ce m-au fãcut sã sufãr? �
zãpada totu-nghite, totu-ascunde,
chiar ºi pe mine � albã-s ca un nufãr.

Un nufãr uriaº care uneºte
cer ºi pãmânt prin al ninsorii vaier �
s-a stins iubirea ca pe þãrm un peºte,
doar lacrimi îngheþate ard în aer.

GHEORGHE PÃUN

ORA EST!

Mocneºte-n cercuri bucuros îndemnul,
Scânteia-n miez îºi cautã spiralã,
Orbite mici, tinzând spre verticalã,
Lãsând în þãrnã umbra mineralã �

Sunt flacãra ce-ºi devoreazã lemnul.

Tot mai aproape se ghiceºte semnul,
Tot mai departe vrerile caduce,
Lumina spre luminã dã s-apuce.
Peste cenuºã, ridicatã-n cruce,

Sunt flacãra ce-ºi devoreazã lemnul.

RUGÃ I

Dezbracã-mã, Doamne, de lutul
Ce-n þãrnã îmi leagã fãptura,
Adunã-mã om, nenãscutul,
Din mine doar lasã cãldura.

Mã duce spre Tine-n grãdina
În care nu-i orã ºi moarte,
Mã spalã de glod în lumina
Ce-nchisã ºi-n mine e parte.

Dezghioacã-mã, Doamne, dezghioacã,
Simt ceasul celulei cum bate,
De haina de lut mã dezbracã
Sub steaua ce stã sã se-arate.

Cãzut de pe Calea Lactee,
Mi-e greu întrupat ºi ruºine,
Refa-mã Cuvânt ºi scânteie,
Dezbracã-mã, Doamne, de mine!
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EUGENIA BÃLTEANU

TREI ANOTIMPURI
- Fragment de roman -

S-a trezit ca în fiecare dimineaþã, la aceeaºi orã. Cu
aceleaºi miºcãri maºinale, coborâse din pat, îºi aranjase
cuvertura de saten de culoarea frunzelor, vara, ºi apoi se
îndreaptã spre bucãtãrie pentru a-ºi prepara cafea filtru,
cu o pastilã de zaharinã. Atât. Avea la dispoziþie încã 25
de minute. Apoi va intra în maºinã ºi va ieºi în forfota
strãzii, unde parcã aceeaºi oameni traversau strada, iar
de fiecare datã când ajungea la zebra de la intersecþia
strãzii, semaforul era la �roºu. Sau, poate cã doar avea
aceastã impresie. Nu, nu se înºelase, aºa cum se înºelase
nicodatã în viaþã.

Toate deciziile din viaþa ei, le-a adus singurã.

Viaþa ei mergea pe un fãgaº bine definit ºi pus la
punct, fãrã deraieri ºi schimbãri radicale. Rareori i s-a
întâmplat sã o surprindã ceva neplãcut.

Totul era sub control.
Viaþa ei era sub control. ªi de aceea se simþea bine.
Nu exista nici un indiciu ca aceastã zi sã nu se

desfãºoare în cel mai firesc mod. Fãrã nici o surprizã
neplãcutã. Simona zâmbi la acest gând.

La începutul carierei, când merse singurã cu maºina,
înainte de a urca treptele ierarhiei, îºi alesese aceeaºi
muzicã, pe care o audia în fiecare dimineaþã, la aceeaºi
orã: Different Dreams, Oscar Benton. Conducea maºina
uºor, de parcã ar fi condus un vapor. Da, tocmai aºa. La
acest gând, apãsã pe buton pentru a audia ca ºi în fiecare
dimineaþã, la aceeaºi orã, melodia ei preferatã: Leonad
Cohen, I am waiting.

�Pãcat cã nu eºti bãiat! În acest caz ai putea fi ...
orice. Þi-ai greºit profesia. Eºti ca un cãpitan de vapor!�
îi spuse mãtuºa Marta din America, într-una din vacanþele
petrecute la San Diego. Cele afirmate de mãtuºa Marta
nu aveau nici o tangenþã cu înfãþiºarea atât de femininã
ºi cu gesturile sale rafinate. Se refereau la caracterul ei.

Acum, la cei 33 de ani, arãta superb. Avea o þinutã de
invidiat. Piele catifelatã, ochi expresivi, trãsãturi fine,
evidenþiate întotdeauna de machiajul potrivit, iar
tunsoarea mereu aranjatã. Într-un cuvânt � era superbã.
Întotdeauna a impresionat cu un corp bine conturat ºi o
talie subþire, numãrul de confecþie rãmânând acelaºi încã
din anii de studenþie: 38. Era mândrã de sine când îºi
contempla figura în oglindã din toate aspectele. Zâmbea
mulþumitã.

�E nemaipomenit! Minunat! Sunt atât de
mulþumitã!� � îºi zicea în gând în drum spre firmã.

În aceastã dimineaþã, parcã avea o presimþire cã
lucrurile nu se vor desfãºura aºa cum îºi dorise ea. La
ieºirea din apartament, când închisese uºa ºi se îndreptã
spre lift. Încetul cu încetul, zâmbetul de pe buze îi dispãru,
stingându-se ca lumina firavã a unei lumânãri. Odatã
ajunsã la parter, îl salutã în mers pe portar cu �Bunã
dimineaþa�, iar acesta la rândul sãu, aplecã uºor capul în
semn de respect, amabil, aºteptând mãcar cât de puþin o
schimbare lejerã în comportamentul ei, însã ea era
indiferentã. Îl privi în treacãt, aºa cum fãcea în fiecare
dimineaþã, fãrã a se strãdui mãcar o datã sã-l întrebe, aºa,
în treacãt, cum se simte, sau sã-i adreseze orice alte
fleacuri.

Nu. Pentru ea, el era o persoanã anonimã, aºa cum era
ºi ºoferul ei care o aºtepta în faþa maºinii pentru a-i
deschide portiera din spate.

Considera cã nu are nici un rost sã depunã vreun
efort pentru a schimba cu el câteva cuvinte, afarã de
necesarul salut.

�ªi aºa am prea multe obligaþii!� îºi zise intrând în
maºina adusã la scarã de ºoferul ei, un tânãr înalt care
arãta grozav în costumul de haine bleu-marin. Îi deschise
portiera din spate, adresându-i zâmbitor �Bunã
dimineaþa� cu o voce caldã. Evident cã Simona nu
reacþiona la altã adresare din partea lui, iar el ºtia aceasta.
Cel mai nou model al maºinii Opel Insignia, metalizat,
cumpãrat recent la Salonul Auto din Belgrad avea tot
ceea ce o maºinã confortabilã trebuie sã aibã.

ªoferul îi contemplã chipul. Privind-o în retrovizor,
îºi dãdea seama ce toane i-au venit Simonei, astfel cã
apãsã uºor pe butonul combinei. Interiorul maºinii era
inundat de sunetele melodiei Donna Con Te. În colþul
buzelor frumos arcuite ale Simonei, observã un zâmbet
de mulþumire. Cu inteligenþa ei înnãscutã, înþelese
mesajul cântecului. ªi ºoferul la fel. Într-o microsecundã
privirele lor se întâlnirã pe suprafaþa retrovizorului. Erau
la semafor. Simona îºi îndreptã repede privirea spre stradã,
în timp ce ºoferul o privea în continuare. Zâmbi
semnificativ ºi apoi virã brusc în stânga, îndreptându-se
spre clãdirea cu pereþi din pexiglas ºi beton, cea mai
înaltã ºi cea mai spectaculoasã clãdire din Belgrad � cel
puþin aºa considera Simona.

Aºtepta apoi sã îi deschidã portiera, ca apoi la ieºire
sã i se adreseze cu o voce ºtearsã: �La revedere!� simþind
privirile lui din spate.

�O zi bunã!� îi zise el amabil, însã ea înainta cu paºi
repezi spre trepte, cu mers graþios, astfel cã nu îºi întoarse
capul pentru a-l privi ºi a-i mulþumi. Gândea la el pânã
nu ajunse la intrare. Uºa cu fotocelule i se deschise. Pãºi
apoi cu pantofii cu toc înalt pe covorul de la intrare, de
culoarea cireºelor coapte, îndreptându-se spre lift.

O, ce mândrã era cã anii treceau pe lângã ea, aºa,
fugitiv, fãrã sã lase amprente vizibile asupra ei, fãrã sã o
atingã cât de puþin. Pentru ea timpul era ca un vânt de
primãvarã, care doar se pierdea în pãrul ei, unde fiecare
ºuviþã îºi avea locul desãvârºit. În pãrul ei ºaten care îi
ajungea pânã la umerii rotunzi.

Vârsta ei era relativã constând în modul în care o
percepea. ªi accepta. În programul ei zilnic, totul era
calculat. Nimic nu era lãsat la voia întâmplãrii. Fiecare
minut al zilei îºi avea rostul lui. Pur ºi simplu, nu îºi
permitea luxul de a pierde timpul pentru orice fleac. ªtia
cã trebuie sã facã faþã obligaþiilor pe care i le impunea
postul de muncã ºi funcþia responsabilã pe care o deþinea.
Þinea toate iþele în mâini. Nu îºi permitea sã dea greº în
nici un segment al firmei. Ce Dumnezeu, doar era ºefa
departamentului firmei! Pe uºa biroului ei, pe plãcuþa
de mesing era scris cu litere fine:

Simona Marcu
Director General Adjunct

Negreºit, trebuia sã se comporte în conformitate cu
poziþia înaltã pe care o avea în firmã. Încã de la intrarea
în biroul ei amenajat luxos cu un perete de sticlã spre
Dunãre, asistenta îi dictase din agendã, aºa în mers,
alergând dupã ea, obligaþiile din ziua respectivã.

Simona era sigurã pe sine. În ultima instanþã, era o
stare de spirit. Exersase aceasta aproape o viaþã întreagã;
mai precis, de când sesizase cã nimic în viaþã nu se obþine
gratis. Totul are un preþ. Iar ea îl plãtise cu vârf ºi îndesat.

În pofida tuturor greutãþilor, atinse vârful. Aºa cum
îºi dorea încã din anii studenþiei. Urcase pe piscul spre
care tindea mereu. ªi iatã cã totul se desfãºura perfect.

Pânã în acea zi.
În mai puþin de o jumãtate de orã, un val rece o va

izbi aprig, tocmai în clipa în care va suna telefonul. Abia
atunci va cunoaºte realitatea. Aºa cum e ea. Râzându-i în
faþã. Ameninþând-o. Fãcând ca pãmântul de sub picioare
sã i se clatine. ªi ea cu el. Ca într-un carusel ciudat al
destinului.

VIRGIL ªERBU
CISTEIANU

VORBESC CU TINE
BASARABIA

ªtiu cã aºtepþi sã-þi vorbesc.
De unde sã încep, pãmânt al meu?
Despre ce sã vorbim?
Dorul din cuvintele mele
Aprinde lacrimi pentru tine,
Fiindcã durere
a fost singurãtatea ta ascunsã.
Te-am luat de mânã,
ºi încet, pe tãcute,
ai intrat ca o stea în inima mea.
Vino, vino de-acuma, Basarabia
sã-þi vãd brazdele trase
pe trupul tãu
în care a rodit o nouã primãvara.
Vino, vino Basarabie,
Tu nu eºti un pãmânt fãrã nume!
Te chemã România.

VIOREL PIVNICERU

PREZENT

Vântul suflã frig
Peste lume, peste timp.
Gândurile au aprins þurþuri,
Visele le-au îngheþat aripile.
În jur s-a aºternut liniºtea,
Uitarea ºi somnul raþiunii.
Peste înþelepciunea bãtrânilor s-a pus praful,
Bucuria din ochii copiilor a murit
Odatã cu umanitatea din oameni.
Din mlaºtina societãþii s-au ridicat
monºtri cu chip de om,
stãpâni peste vise ºi destine,
îndrumãtori spre neant.

ION C. ªTEFAN

SETE DE VERTICAL

La echinoxul vârstei �
Exuberantã sete de vertical;
Propria-mi ispãºire
Prin ritualul poetic.

Mugurii irump
ªi albe petale ºoptesc
Despre germinaþia
Trudei de sine.

În sfera cuvintelor
Cu mireasmã de tei,
Îmi primenesc amiezile
Pârguite-n suiºul vârstei...
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Nicolae Dabija

Potrivit statisticilor, fiecãrui locuitor din Republica Moldova îi revin câte
17 cãrþi în limba rusã ºi 2 în limba românã

În atenþia domnilor: Nicolae TIMOFTI, Preºedinte al Republicii Moldova; Iurie
LEANCÃ, Prim-Ministru al Republicii Moldova; Igor CORMAN, Preºedinte al
Parlamentului Republicii Moldova.

Bucureºti - Chiºinãu:
Un pod spiritual cu multe fisuri

1. Acum niºte ani reveneam de la Bucureºti, unde-mi
apãruse o carte.

La vama moldoveneascã vameºul mã întreabã grav: 
� Ce aveþi în geantã?
� Cãrþi.
� Vreau sã le vãd.
Deschid geanta. Ia o carte în mânã, din cele vreo treizeci

cu acelaºi titlu, ºi o rãsfoieºte.
� Dar ºtiþi cã nu aveþi voie sã introduceþi cãrþile în

þarã?
� Eu sunt autorul acestor cãrþi, zic, dar vameºul mã

pune imediat la punct:
� Vã cred, dar dumneavoastrã o sã

le vindeþi ºi o sã aveþi profit din ele.
� Sunt exemplarele pe care mi le-a

dat editura în loc de onorariu.
Funcþionarul aºazã cartea deasupra

celorlalte din geantã ºi, cum îl vãd un
pic mai îmbunat, îi propun:

� Sã vã dau o carte�
Iau cartea ºi-l întreb numele, ca sã-

i scriu pe ea ºi câteva cuvinte.
El ezitã o clipã, apoi îmi spune:
� Domnu� Dabija, mai bine daþi-mi

50 de lei.
ªocat de pragmatismul lui, spun:
� I-o daþi atunci bãiatului Dumneavoastrã. Aveþi vreun

copil?
� Am. Dar nici el nu citeºte.
Adicã va fi ºi el vameº, când va creºte mare.
2. Au trecut de atunci mai mulþi ani ºi aproape cã

uitasem întâmplarea din tren.
Anul trecut am avut mai multe întâlniri cu cititori în

oraºe din România.
Între altele vorbisem acolo ºi despre faptul cã

bibliotecile din Republica Moldova nu au cãrþi.
La 23 de ani de la independenþã, bibliotecile satelor ºi

ºcolilor noastre sunt pline cu carte sovieticã. Nici elevii,
dar nici profesorii, nu au cãrþile care se predau în ºcoalã.

Ce sã-i faci, þarã sãracã!

3. La începutul anilor �90 îmi telefonase un fost coleg
de facultate, Gheorghe R. din Briceni. Mã întreabã:

� Tu ai citit �Baltagul� de Mihail Sadoveanu?
� L-am citit.
� Vin duminicã la Chiºinãu ºi am sã te rog sã mi-l

povesteºti, cã trebuie sã-l predau elevilor, iar în tot raionul
Briceni nu se aflã niciun exemplar de roman.

Ne întâlnim ºi, la un pahar de bere, îi povestesc
colegului conþinutul celebrului roman sadovenian.
Amicul conspecteazã tot ce-i spun.

A doua zi secþia raionalã din Briceni desfãºoarã un
seminar pe tema �Romanul �Baltagul� de Mihail
Sadoveanu�, avându-l ca raportor pe amicul meu. Acesta
conducându-se de notiþele pe care ºi le-a fãcut, le
povesteºte profesorilor de limba ºi literatura românã
conþinutul cãrþii. Profesorii, la rândul lor, îºi iau ºi ei
notiþe, dupã care pleacã, fiecare în ºcoala lui, ca sã le
predea elevilor lucrarea inclusã în programã. Ulterior,
elevii din raion au scris sute de compuneri, în care, aºa
mi s-a povestit, la numele asasinului Bogza, s-a adãugat
ºi un prenume, care la Sadoveanu lipseºte: Geo Bogza,
care este numele unui cunoscut clasic al literaturii
române.

Nici astãzi �Baltagul� n-a ajuns în bibliotecile ºcolilor
basarabene ºi� Geo Bogza, celebrul scriitor, îl omoarã

ºi acum pe Nichifor Lipan, fiind, la rândul lui, ucis cu
baltagul de cãtre fiul oierului, momente pe care elevii le
povestesc ºi atunci când ajung la �Cartea Oltului�.

4. Nimic nu s-a schimbat între timp.
De ce?
Pentru cã o lege aberantã interzice ca tot ce e carte

româneascã sã treacã Prutul.
Iar situaþia cãrþii în Republica Moldova e mai mult

decât tristã.
Dupã mai bine de douã decenii de stat independent,

bibliotecile din republicã sunt în continuare ruseºti.
Iatã câteva date:
La fiecare cap de locuitor în

Republica Moldova revin câte 17
cãrþi în limba rusã ºi câte 2 în limba
românã.

Din fondul total de carte, care
constituia acum câþiva ani 17
milioane 477000 de cãrþi în limba
românã sunt:7 milioane 543000 de
cãrþi, adicã 43,2%.

Iar dintre acestea din urmã doar
16% sunt tipãrite în grafie latinã,
adicã 471437 de cãrþi, nici mãcar
jumãtate de milion. Câteva

exemple pe raioane:
Fondul de carte cu grafie latinã în raionul Teleneºti

(cu populaþie româneascã de 91%) constituie 10%, iar
în raionul Rezina (cu populaþie româneascã de 85%) e
de numai 13,8%.

Biblioteca Naþionalã a R. Moldova
are doar 8% de carte româneascã.

Academia de ªtiinþe a Republicii
Moldova � 10%.

ªi tot aºa.
La întâlnirile pe care le-am avut la

Cluj, Botoºani, Timiºoara, Vatra
Dornei am invocat nevoia noastrã de
carte.

În toamna anului trecut le-am
povestit despre aceastã stare de lucruri
ºi prietenilor care mã invitaserã la
Oradea.

Sute de elevi ºi studenþi, profesori, medici, ingineri,
timp de mai multe luni au colectat �cãrþi pentru
Basarabia�.

ªi iatã cã domnul Teodor David, vicepreºedinte al
Asociaþiei �Vatra Româneascã�, m-a anunþat la începutul
lunii aprilie cã a adunat 5230 de cãrþi, pe care
intenþioneazã sã le doneze bibliotecilor din Republica
Moldova.

5. ªi aici a început calvarul.
Pentru a trece frontiera fiecare carte � Mihai Eminescu,

Ion Creangã, Grigore Vieru, Mihail Sadoveanu, A. Puºkin
(în românã) etc. � urma a fi supusã unui adevãrat
purgatoriu.

Aflu cã pentru a aduce câteva cãrþi din România e
necesarã, ca ºi pentru construcþia ºoselei Chiºinãu-Bãlþi,
de o Hotãrâre de Guvern.

Umblu dupã semnãturile doamnelor Monica Babuc,
ministrul Culturii, Maia Sandu, ministrul Educaþiei,
Valentina Buliga, ministrul Muncii, care i-ar permite
basmului �Punguþa cu doi bani� sã treacã Prutul.

Sunt întrebat: cine e beneficiarul?
� Copiii republicii. 
a) Una dintre primele condiþii care mi se înainteazã

este ca fiecare beneficiar (copil) sã aibã cont în bancã.
Convenim atunci cu dna Claudia Balaban ca hârtiile

(zeci de documente aberante) sã le perfectãm prin
intermediul Secþiei Naþionale a Consiliului Internaþional
al Cãrþii pentru Copii (YBBI).

b) Mai întâi li se cere donatorilor o scrisoare cu
aproximativ urmãtorul conþinut: �Rog sã admiteþi o
donaþie de carte, cu greutatea de� kg în preþ de��. Etc.

c) Aici mai e necesarã o altã scrisoare prin care noi, cei
din Republica Moldova, urmeazã sã acceptãm donaþia
de carte.

� Dar altfel? întreb.
� Nu o lãsãm sã intre în þarã, mi se rãspunde.
Ni s-au mai cerut: 
d) Descrierea fiecãrei cãrþi, care sã conþinã:
1) Titlul
2) Numele autorului
3) Conþinutul cãrþii expuse în rezumat (La �Capra cu

trei iezi� cei care ne-au adus cãrþile au scris o paginã:
�Lucrarea e despre o caprã-vãduvã ce are trei iezi, care se
confruntã cu lupul exploatator ºi criminal în serie��,
etc. ªi tot aºa de 5230 de ori, câte cãrþi conþine donaþia.

4) greutatea fiecãrei cãrþi;
5) preþul, evaluat în valutã la cursul zilei de azi.
Mai urma sã fie prezentate urmãtoarele documente

aberante: 
e) certificat sanitar, care sã adevereascã precum cã

zonele de unde au fost colectate cãrþile �nu sunt bântuite
de epidemii�.

f) certificat sanitar, prin care Ministerul Sãnãtãþii de la
noi confirmã cã România nu e
bântuitã de holerã, ciumã ºi alte
boli periculoase pentru
eventualul cititor moldovean.

i) adeverinþe cu adresele
bibliotecilor din republicã ce
preiau donaþiile ºi scrisorile de
accept (fiecare în parte) ale
acestora cu lista cãrþilor pe care
le acceptã; 

k) scrisori semnate de Monica
Babuc, ministrul Culturii, Maia
Sandu, ministrul Educaþiei, ºi
Valentina Buliga, ministrul

Muncii, care confirmã cã aceastã donaþie �tranziteazã�
(!!!) Republica Moldova;

l) concluzia Comisiei pentru ajutoarele umanitare de
la Ministerul Muncii, dupã ce le prezinþi cele peste o
mie de pagini de hârþoage, cã ai voie sã-i introduci în
þara lor pe M. Eminescu, I. Creangã ºi pe alþi scriitori
umiliþi de birocraþi;

Etc., etc., etc.
6. Am pierdut o lunã de zile (de sãnãtate nu mai zic

nimic) ºi am perfectat documentele necesare.
Cu ele m-am prezentat la vamã.
� Ce aveþi? mã întreabã un vameº plictisit. 
� Cãrþi.
� Ce fel de cãrþi? De joc?
� Nu, de citit.
� De câte kilograme?
� Ce? nu pricep eu.
� Cãrþi de câte kilograme? mã întreabã dânsul, ca pe

cineva care a cãzut din lunã.
Aici, la vamã, cartea e evaluatã în kilograme ºi litri.
� Pãi, ºtiu eu�
� Apoi, sã ºtiþi. Cântãriþi fiecare carte ºi sã-mi spuneþi

(continuare în pag. 17)
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POETUL BEDUIN
Un poet care

pãtrunde încet, dar
din ce în ce mai
convingãtor în
atenþia criticii
literare, este
timiºoreanul Ticu
L e o n t e s c u ,
debutant editorial
în 1994, autor deja
al mai multor
volume: Rãstignitã

iubirea (2004), Plâns transfigurat (2005), Iaºii în�
haiku (2007), E toamnã în Eden (2008), Crucea �
rãscruce (2010), Se poartã negru (2012), cea proaspãt
apãrutã, la care mã voi referi, fiind Beduin  (Editura
Brumar, Timiºoara, 2014, cu o prefaþã consistentã a lui
Eugen Dorcescu). Þinând seamã de momentul debutului,
am putea sã-l asociem pe autor �nouãzecismului�, ca
prelungire a postmodernismului optzecist, numai cã Ticu
Leontescu a ales un alt drum, nu atât ca manierã
scripturalã, ci ca viziune poeticã, asimilabil fiind
transmodernismului, în primul rând prin recuperarea
sacrului ºi a trãirilor primare (�ca prima oarã�, cum ar
spune Grigore Vieru), ceea ce înseamnã o dublã despãrþire
de colegii de generaþie: pãrãsirea parodismului ºi a
simulacrului, pe de o parte, ºi evitarea tentaþiei
pornografiei ºi a scatofiliei prin care promoþiile �90 -
�2000 au invadat piaþa literarã cu scopul vãdit de a se
impune fraudulos ca �avangardã� a unei noi direcþii în
literatura postdecembristã, ceea ce le-a ºi reuºit, în
oarecare mãsurã, chiar în faþa unor critici importanþi ºi a
conducerii de vârf a Uniunii Scriitorilor, bucurându-se
de laude ºi premii.

Ticu Leontescu vine, mai degrabã, pe calea întoarcerii
la tradiþia poeziei �religioase� româneºti ºi europene,
dar fãrã a pãrãsi canonul laic. Legãtura scriitorului cu
literatura religioasã este clarificatã convingãtor de cãtre
prefaþatorul Eugen Dorcescu, specializat oarecum în
problemã datoritã unui studiu din volumul Poetica non-
imanenþei (Editura Palimpsest, Bucureºti, 2009), intitulat
Poezia mistico-religioasã. Structurã ºi interpretare.
Credinþa lui Ticu Leontescu, apreciazã, pe bunã dreptate
Eugen Dorcescu, nu are structura �unei religii (ca
instituþie)� spre a-i exprima �simbolurile, ritualurile,
manifestãrile exterioare�, dar nici nu cultivã, în exces, o
poezie misticã, propriu-zisã, ci tendinþa poetului este sã
satisfacã cerinþele unei lecturi estetice (p. 7), ceea ce-i
ºi reuºeºte: �Pornind de la datele înºirate mai sus, vom
conchide cã religiozitatea ºi misticismul lui Ticu
Leontescu ºi ale poemelor sale sunt definite foarte exact
de ceea ce se înþelege prin minimalism. Totul este
dimensionat la scarã umanã, fãrã, trebuie subliniat, ca
vreuna din entitãþile aflate în permanent dialog sã-ºi

atenueze, necum sã-i piardã, natura, statutul, identitatea.
Iatã, aºadar, o a doua constatare, legate de abandonarea
formalismului, de modernitatea, eventual,
postmodernitatea, unul asemenea discurs ºi de
originalitatea lui tipologicã. O atare poezie poate fi
descrisã ºi potrivit diferitelor niveluri de lecturã, pe care
le face posibile, le susþine constant ºi le îndreptãþeºte.�
(pp. 10-11). Cu precizarea cã modernitatea poetului nu
se mai regãseºte în postmodernism, ci în transmodernism,
sau, dacã ne raportãm la o distincþie a lui Constantin
Virgil Negioþã, la un postmodernism premodern.

Între poeþii consacraþi dupã 1989, l-aº aºeza pe Ticu
Leontescu lângã pãrintele Theodor Damian, care, deºi
teolog remarcabil în spaþiul ortodoxiei româneºti, a ºtiut
sã echilibreze legãtura dintre canonul biblic ºi cel laic
al literaturii europene universalizate pe mapamond, dând
câºtig de cauzã esteticului, care prezintã avantajul
transcenderii oricãrui �partizanat� religios, ceea ce, în
definitiv, este chiar esenþa creºtinismului primar, care
depãºeºte limitele doctrinare ale oricãrei religii. De
altfel, temelia liricii lui Ticu Leontescu este chiar
iubirea, aflatã în prim-plan încã în volumul de debut:
Rãstignitã iubirea, strãbãtând pânã în poemele din
Beduin. ªi aici gãsesc o altã tulburãtoare asemuire cu
poezia pãrintelui Theodor Damian, fãrã ca, stilistic, cei
doi sã se confunde: destinul de cãlãtor al poetului între
pãmânt ºi cer, între cer ºi pãmânt, pe orizontala pustiei ºi
pe scara îndumnezeirii. Înþeleg, în acest sens, de ce Ticu
Leontescu a ales, pentru a simboliza condiþia poetului,
beduinul, neobositul cãlãtor al pustiului, plecând, adicã,
din ipostaza umanã necreºtinã ºi ajungând sã se
identifice cu acela care a urcat Golgota, aducându-ne în
dar iubirea: Calea, Adevãrul ºi Viaþa. Drumul prin pustie,
spune Theodor Damian, este calea spre Împãrãþie
(Implicaþiile spirituale ale teologiei icoanei, cu o prefaþã,
de pr. prof. univ. dr. Dumitru Radu, Editura Eikon, Cluj-
Napoca, col. �Biblioteca ortodoxã�, 2003, pp. 175-176).
Volumul lui Ticu Leontescu se deschide, programatic,
cu poemul Beduin: �Trist beduin vizionar,/ fãrã þintã ºi
turmã,/ traversez tãcut/ ºi solitar,/ vastul pustiu/ al lumii
de azi,/ sperând sã-ntâlnesc/ un rug aprins,/ în faþa cãruia
sã-mi scot/ încãlþãmintele prãfuitului suflet��
Identificãrile cu simboluri din Vechiul Testament: Moise
al Pustiului, Iosif faþã cu fraþii sãi, cu Iov, revoltatul etc.
sugereazã tocmai lunga cãlãtorie spre cel �veºnic viu�:
�În vastul inimii pustiu,/ cu-arãtãtorul pe nisip,/ încep
sã scriu�/ Eu, pieritor./ Tu � veºnic viu.� Cel cãutat,
Iisus, coborâtorul ºi urcãtorul la cer. Poetul nu e decât
un martor, scriind cuvinte pe nisip sau în suflete, pãrãsit
în �nemãrginit ocean� ºi de iubitã, rãmânând �într-o
devastatoare singurãtate�, dar zãrind Duhul plutind peste
ape: �El, Emanuel�/ De mine atât de-aproape,/ precum,
la facerea lumii, Duhu-I plutind peste ape!/ Privegheam
împreunã./ De plânsul meu,/ plângea ºi El.� (Nemãrginit

ocean). Mângâietorul îi evocã mângâierea mâinilor
mamei, în copilãrie, în poeme de puritatea celor ale lui
Grigore Vieru, ca în Mâinile mamei: �Mâini trudite./ Ca
douã rumene pâini.� ªi: �Mâinile ei/ cãuºul palmelor,/
crucea încruciºãrii lor pe piept,/ îngemãnarea lor în rugã
�/ aprind în suflet de copil/ rugul iubirii,/ altarul Golgotei
vieþii./ Mâinile mamei/ nu obosesc niciodatã./ Ele
deschid Cerul./ Mâinile ei �/ cele mai odihnitoare mâini.�
Cãlãtorul prin pustie, spre copilãrie, este, desigur, ºi un
cãlãtor astral: �Mã urc apoi în Carul Mare,/ înhãmându-
mi la el/ gândul-pegas/ ºi-o iau: când la trap,/ când la
galop, pe când la pas/ pe Calea Lactee�/ Ca pe un drum
de þarã/ în copilãrie,/ într-o noapte seninã/ de varã.� (Drum
de care). Împreunã cu �mânzul-gând�, poetul priveºte
spre pãmântul suferind el însuºi: �Îndãrãt sã privim spre
Pãmânt,/ ca la o imensã lacrimã de-argint!/ Ca la un
strop gigant de rouã,/ prin cosmos alergând�� (Fugi,
mânzule-gând).

Existã, desigur, în astfel de texte riscul unei
romanþiozitãþi retorice, pe care însã Ticu Leontescu ºtie
s-o contracareze, cel mai adesea, prin economie de
mijloace, penetrante uneori prin concentrare ºi
expresivitate: �Pumnalul unui crivãþ/ îmi fulgerã prin/
oase�� Sau: �Firul de iarbã?/ Sabie verde,/ atârnând de
jos în sus �/ dueleazã-n vânt.� (Scurtissime). De altfel,
autorul a fost tentat ºi de haiku, în Iaºii în� haiku. Nu e
o simplã ispitã ludicã, precum la postmoderni, ci de
utilizarea, în acelaºi timp, a cuvântului ca �bisturiu�,
unul însã cu douã tãiºuri: �Dar bisturiul/ în sabie cu douã
tãiºuri/ s-a prefãcut,/ rãscolind rãrunchii!...// În paloº,/
temutã armã de atac./ În lupta crud-a vieþii,/ dragoni cu
ºapte capete/ sã-nfrunt.� (Bisturiul Cuvântului). Însã
poezia te face uºor sã aluneci, precum cu pianul pe scãri,
cum spunea altãdatã Marin Sorescu (Uºor, sã n-aluneci).
Cu atât mai mult, cu cât �Alunec spre adâncuri/ cu suflet
rãvãºit.� (Pulseazã seva iar), dar ºi pe scara cãtre Cer:
�La marginea pustiului,/ mai arde încã vâlvãtaie/ rugul
aprins./ La marginea lumii, / ca o columnã cu chipuri de
sfinþi,/ mai stã-n picioare încã/ scara Cerului�� (Scarã
cãtre Cer). Iar în Cerul Iubirii nu poþi urî pe nimeni,
condiþia ultimã a poetului: �Nu. Nu pot urî pe nimeni./
Absolut pe nimeni./ Nici pe duºmani mãcar./ Iertaþi-mã,
vã rog,/ cei ce urâþi,/ considerând c-aveþi pe cine,/ c-
aveþi ºi pentru ce�/ Eu n-am.� (Nu pot urî pe nimeni).
Numai aºa �hoþul� pe care-l aºteaptã, somnul ultim, va
veni sã-l fure (Hoþul pe care-l aºtept). Cãlãtoria
beduinului se încheie cu ziua aceea a somnului învietor:
�Pânã atunci,/ frâng ºi-mi arunc pâinea/ pe ape�/ Pânã
atunci,/ arunc în mare mreaja,/ în aceeaºi parte�/ Pânã
atunci, urc/ prãbuºindu-mã sub ea,/ crucea mea la�
Cruce./ Pânã atunci,/ va lumina în întuneric/ lumina mea
nestinsã�/ Pânã atunci,/ aºtept la metereze/ ivirea
aurorei�� (Vine o zi).

Þinând seamã de autentica stare liricã a textelor lui
Ticu Leontescu, de coerenþa stilisticã ºi de priceperea de
a-ºi construi cãrþile pe o imagine esteticã în stare sã
coaguleze o viziune, putem aºtepta de la acest poet
surprize importante în apariþiile urmãtoare.

Theodor Codreanu

Calendar
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Cititor

Dintre sute de reviste

Monografia lui Florentin Popescu aduce din vreme, din cãrþi ºi
documente, ca la o imperioasã chemare, viaþa ºi opera scriitorului
Coman ªova, din universul liricii cãruia îmi stãruie în minte poezia,
arta poeticã ºi crez de conduitã, Steaua de aur, din volumul Paharul cu
îngeri. �Nu întotdeauna când te strigã cineva trebuie sã stai,/ nici atunci
când te cheamã pe nume nu rãspunde nerãbdãtor la chemãri � ºi gâdele
te poate striga� spune poetul poate cu gândul la mitologicele Sirene.
Acum, omul ºi poetul s-a oprit în faþa trudei unui scriitor ºi istoric
literar cinstit, care cu rigoare ºi talent îl înfãþiºeazã publicului cititor,
ca pe o personalitate polivalentã ºi proteicã ...

Iatã o carte de istorie literarã eveniment, monografie scrisã de un
foarte dotat ºi harnic critic,
Florentin Popescu, despre un
scriitor multilateral înzestrat
�Coman ªova, omul ºi
scriitorul�, în care într-un singur

om de mare omenie sãlãsluieºte un poet, un dramaturg ºi
scenarist, un ziarist, un critic, cronicar de teatru ºi
televiziune, un jurnalist. Cu o impresionantã
documentare de bibliotecã ºi surse directe, omul este
prezentat în descendenþa arborelui genealogic, între
strãmoºi, bunici, pãrinþi ºi fraþi, între colegii de liceu, la
Piatra Neamþi ºi Roznov, o vocaþie supusã tentaþiilor
teatrului ºi literaturii, autor de prestigiu, rãzbind prin
�valurile vieþii� la o îndelungatã ºi frumoasã carierã de
presã la revista studenþeascã Amfiteatru în anii 1965-
1972, apoi, succesiv, la România liberã în anii 1972-
1975, Magazin, 1975-1986 ºi din nou la România Liberã
în anii 1986-1990. În ultima vreme împãtimitul
publicisticii ºi al literaturii s-a afirmat ca fondatorul ºi
directorul revistei de frumoasã þinutã graficã ºi cu un
mesaj modern, umanist ºi patriotic, Bucureºtiul literar ºi
artistic. Pe la toate publicaþiile Coman ªova, muncitor ºi
talentat, a avut munci de rãspundere: secretar general de
redacþie, redactor ºef adjunct, publicist comentator ºi,
iatã, director.

Monograful Florentin Popescu îl integreazã, cu talent publicistic ºi epic, pe eroul cãrþii sale în
contextul literar-artistic al generaþiei sale plinã de talent, în þesãtura social-politicã a unor vremuri
frumoase ºi zbuciumate cãrora, cum zice un vers al lui Nicolae Labiº, i-a dat vama tinereþii.

Deºi a fost permanent încadrat în muncã, Coman ªova ne este prezentat ca ducând o viaþã
frumoasã de om, în carne ºi oase, cum ar fi zis Unamuno, normal ºi nu de boem excentric,
jemanfiºist ºi teribilist.

Florentin Popescu descrie obiectiv, inspirat ºi temeinic documentat, familia exemplarã,
fermecãtoare, în care unii cititori vor regãsi propria lor copilãrie ºi familie, pe orice meridian
românesc ne-am afla.

Monografia lui Florentin Popescu, însoþitã de o bogatã Adenda, cu citate din numeroºi scriitori
despre Coman ªova, dintre care amintesc gândurile inspirate ºi pertinente ale lui Adrian Pãunescu,
Radu Popescu, Nicolae Balotã, Dinu Sãraru, George Stanca ºi încã alþii, rãmâne o lucrare corectã,
solid documentatã, frumos scrisã, care are darul de a aºeza o mare personalitate în lumina
Adevãrului gol-goluþ, într-o vreme când aceastã mare virtute e aruncatã de mulþi slujitori ai
spiritului de gaºcã la periferia valorilor morale. Iconografia, bine selectatã, de la sfârºitul cãrþii,
completeazã de minune imaginea despre om, folosindu-se în bunã mãsurã de �literatura subiectivã�
a eroului, autorul reuºind sã scrie monografic o viaþã autenticã, frumoasã, realizare destul de rarã
ºi anevoioasã, pentru cã avea dreptate cel ce a scris cã �o viaþã bine scrisã e la fel de rarã ca ºi o
viaþã bine trãitã�.

Setea de informare, spiritul critic pãtrunzãtor ºi riguros analitic se desfãºoarã în devenirea
faptelor de evidentã forþã narativã, capabilã sã defineascã un creator, o operã ºi o epocã, de unde
caracterul captivant al cãrþii lui Florentin Popescu, despre un scriitor autentic ºi o operã de mare
valoare, izvorâtã din meditaþie ºi viaþã revãrsatã în viaþã, firesc, precum rãºina din trunchiul
bradului.

Creaþia lui Coman ªova, tradusã cu succes ºi în limbi strãine de mare circulaþie, ne demonstreazã
Florentin Popescu, va continua sã curgã din viaþã în viaþã, sub forþa talentului remarcabil, ca
lumina solarã din lumina divinã. Atunci istoricul literar Florentin Popescu va fi obligat sã scoatã
ºi a III-a ºi a IV-a ediþie, spre folosul ºi bucuria iubitorilor de frumos ºi de literaturã.

Monograful ne face sã ne gândim pe aceastã coordonatã la volumele de versuri Astrul nimãnui,
Marival, Cuvinte de reazem, Cãderea fructului, Paharul cu îngeri, la piesele de teatru pe care
mulþi le-au vizionat cu atâta plãcere: Iubesc pe al 7-lea, sau la Ringul de dans, publicat în
�România Literarã�, Saltul de panterã, din revista �Argeº� ºi la scenariul literar Ora zero, ecranizat
de Nicolae Corjos.

De aceea, într-un anume fel lucrarea lui Florentin Popescu este ºi o foarte folositoare
propedeuticã a universului existenþei ºi operei lui Coman ªova, unul din scriitorii de referinþã
din literatura actualã, în care marele critic Nicolae Balotã îl aºeazã atât de convingãtor în
antologicul sãu studiu.

Ion Dodu
Bãlan

Dintre sute de volume
Florentin Popescu

Coman ªova, omul ºi scriitorul
Editura Semne, 2014

Porto Franco, revista Societãþii Scriitorilor �C. Negri� din Galaþi
(nr. 215/2014) consacrã câteva materiale unor comemorãri (Ion Chiric �
15 ani de la moarte), Maria Banuº � o sutã de ani de la naºtere, precum
ºi unor pagini de istorie literarã (Rãdãcinile tecucene ale lui Mircea
Eliade, de Viorel Burlacu) publicã poezie ºi prozã semnate de autori
locali sau din zona de sud a Moldovei (Emil Bãicoi, Adina Tãbãcaru,
Nicolae Mihai, Dumitru Marian). Asociaþia Personalului Didactic �Simion
Mehedinþi� din Focºani anunþã deschiderea unei liste de subscripþie
publicã pentru amenajarea casei memoriale �Dumitru Pricop� din
Negrileºti � Vrancea.

Spaþii culturale, nr. 34, cuprinde multe pagini de poezie ºi prozã,
dar ºi însemnãri, recenzii, note de cãlãtorie. Emil Niculescu comenteazã
o monografie despre Balcic, Christian Crãciun gloseazã despre Filmul ca
rugãciune, Diana Vrabie scrie despre Literatura de mãrturisire: între
bovarism ºi autenticitate, iar Simona Grazia Dima ne propune eseul Limita
cuvântului. Frumoase poeme de Anna Ahmatova traduce Leo Butnaru.
Pantumul european este ilustrat prin traduceri de Ion Roºioru.

Fereastra, nr. 4, mai-iunie 2014. La rubrica �Poetul lunii mai�
revista o propune pe Tincuþa Horonceanu Bernevic, iar pe Bianca Dan la
aceeaºi rubricã � dar pe luna iunie. Mihai ªtirbu reconstituie relaþia dintre
Ion Creangã ºi Tinca Vartic, iar Florin Ursuleanu scrie despre cel mai
recent volum semnat de Alex. Oproescu, un distins istoric literar buzoian.
Corneliu Vasile îºi povesteºte amintirile proprii despre poetul Virgil
Carianopol. Se anunþã Ediþia a XV-a a Festivalului Literar Agatha
Grigorescu Bacovia, care se va desfãºura la Mizil în septembrie a.c.

Cervantes, nr. 13, martie-iunie 2014, publicaþie autointitulatã
�Revistã internaþionalã de culturã� are un cuprins mozaicat. Pe lângã
�Personalitatea lunii: Ioan Gyuri Pascu�, este evocatã figura scriitorului
ºi publicistului Mihai Grãmescu (1951-2014), unul dintre redactorii
fondatori. Apoi sunt publicate poezii semnate de autori mai puþin sau
chiar deloc cunoscuþi. Ajiºderea în ce priveºte proza. Nu lipsesc recenziile
la cãrþi apãrut în ultimele luni.

Impact, nr. 3-5, martie-mai 2014, revistã de culturã care apare la
Târgoviºte sub egida Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni ºi a Uniunii
Ziariºtilor Profesioniºti din România, se prezintã acum într-un nou format
(s-a renunþat la tabloid ºi s-a trecut la formatul de carte, dar cam cu aceeaºi
colaboratori dinainte). Publicaþia cuprinde versuri, proze, recenzii,
evocãri, fãrã a avea o structurã bine definitã, cu rubrici ºi pagini consacrate
ºi cu titulari ale acestora.

Buletinul Bibliotecii Române din Freiburg, editat de aceastã
instituþie patronatã de Institutul Român din oraºul amintit cuprinde studii
ºi documente româneºti privitoare la compatrioþii noºtrii din exil. Înainte
de 1989 (ºi chiar ºi dupã aceea) în þarã se ºtiau/ se ºtiu prea puþine despre
aceastã bibliotecã ºi despre institutul din Freiburg, organizatoare ale unor
sesiuni de comunicãri ºi ale altor activitãþi culturale. Buletinul de faþã,
care adunã între paginile lui foarte interesante articole ºi documente, este
prefaþat de cãtre Mihai Neagu. Institutul freiburghez îºi propune, între
altele, sã realizeze copii de pe reviste ºi publicaþii care nu existã la noi ºi
sã popularizeze figurile unor scriitori ºi oameni de ºtiinþã din exil, unii de
talie mondialã, ale cãror nume au fost trecute sub tãcere în comunism.
Nobilã, patrioticã preocupare. Le dorim editorilor mult succes!
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Viaþa în fiºe de roman

Horoscopul zilei

Vasile Szolga

Neagu Udroiu

Argintul viu

Nicolae Dan
Fruntelatã

Jurnal bãtrân

Nu sunt un om care crede în horoscop sau în influenþa astrelor asupra
destinului oamenilor. Totuºi într-o dimineaþã, un drãcuºor mã puse sã
caut pe internet (pe goagãl) horoscopul corespunzãtor zilei  pentru zodia
de care aparþin. Prima constatare a fost cã majoritatea horoscoapelor
prezentate provin de la câ�iva astrologi; în general, diferiþi unul de celãlalt.
Iatã ce îmi spuneau mie astrele pentru ziua respectivã:

La locul de muncã ºeful îmi va face mizerii, fiind nervos nevoie mare.
Aici trebuie sã spun cã sunt pensionar; deci, nu am un loc de muncã ºi
nici ºef. Uff� Am scãpat de mizeriile ºefului. Apoi, sã nu intru în conflict
cu colegii de serviciu. Am scãpat, în consecinþã, ºi de acest neajuns. Dupã
masa însã voi sta cu familia ºi voi rezolva problema ce mã frãmântã de

câteva zile. Nu-mi aduc aminte de nici o problemã care sã mã frãmânte în ultimul timp, dar mai ºti
ce poate sã aparã?

�ªi apelez la alt horoscop. În care descopãr ceva deosebit de liniºtitor pentru mine: fericire pe
toatã linia, în prezenþa celor dragi. Toate neajunsurile au dispãrut � sunt invitat la tot felul de
distracþii, ca un copil lipsit de griji (aºa sunã horoscopul). Cei dragi mã copleºesc ºi mã rãsfaþã cu
efuziuni de tandreþe. Bine cã sunt pensionar � îmi zic - astãzi aveam de fãcut câteva drumuri sã
plãtesc: apa, gazul ºi telefonul. O sã fac acest lucru distrându-mã cã nu mai rãmân cu bani în
buzunar. Pentru cã, bineînþeles,  aºa face un copil lipsit de griji: nu are bani ºi este fericit.

�Urmãtorul horoscop mã trimite iar la muncã. Mãi fraþilor! Sunt pensionar, ce naiba, nu înþelegeþi?
Dar mã rog, trebuie sã las o impresie bunã în jurul meu; astrele îmi prevestesc puterea de-a evalua
contextul de la locul de muncã ºi oportunitãþile care îmi vor aduce un profit substanþial. E bine, cã
tot voi rãmâne fãrã bani dupã ce plãtesc toate angaralele. Ziua, însã � zic aceleaºi astre - se va sfârºi
îndeplinindu-mi visul de-a începe niºte studii academice. Aoleu, nu-mi mai ajunge cã sunt profesor
universitar cu doctorat? Ce alte studii? Eu sunt un universitar modest: nu vreau sã intru în Academia
Românã. Vreau sã-mi ronþãi liniºtit pensia; pe care, de fapt, mi-o ronþãie facturile ºi alte biruri
moderne cosmetizate. De asemenea, - îmi zice horoscopul - pot sã plec în vacanþa mult aºteptatã.
Oare unde voiam sã plec? Doamne, multe am de fãcut astãzi!

�Iatã ºi un horoscop �serios�: acesta mã considerã femeie. Sigur, la vârsta mea, constat cã se prea
poate, dacã astrele pot sã facã lejer schimbãri de sex. Ca femeie, colegii vor sã mã scoatã din minþi,
dar eu nu voi cãdea în capcana lor - ºi nu voi ceda. Mai sunt avertizat cã aºtept niºte veºti foarte
importante, legate de cariera mea. Îmi dau o palmã sã-mi revin din acest vis horoscopic. Mi-e teamã
sã nu mã fi îmbolnãvit de Alzheimer, pentru cã nu-mi aduc aminte sã aºtept veºti - ºi încã importante.
Nu am mesagerie vocalã pe mobil, deci nu voi pleca de acasã aºa cum sunt sfãtuit. Cu banii voi sta:
aºa ºi aºa, cu sãnãtatea la fel: aºa ºi aºa, iar în dragoste de asemenea: aºa ºi aºa. Aºadar, îmi vor mai
rãmâne ceva bani, dupã ce plãtesc facturile, nu mã va durea capul, iar soþia probabil se va gândi la
altcineva.

�Dar, victorie! - nu mã voi cãsãtorii, pentru cã urmãtorul horoscop îmi spune cã toate sentimentele
într-o astfel de relaþie sunt inutile. Chiar ºi eu sunt confuz - ºi mã întreb dacã nu cumva am greºit
implicându-mã în relaþia asta. Oare care relaþie? Evident cã vor apare animozitãþi în relaþia amoroasã
ºi sunt sfãtuit sã nu dau curs pornirilor impulsive. Sã mai aºtept � zice-se - ºi în proiectele de a mã
îmbogãþii, iar datoritã stresului de la serviciu, sunt sfãtuit sã ies undeva, înafara oraºului. Unde? La
Snagov o fi bine? Noroc cã sãnãtatea mea este bunã aºadar, nu mai caut argila ºi aloe vera.

�În sfârºit un horoscop realist; îmi spune cã voi avea probleme financiare. Oare, nu-mi vor
ajunge banii pentru facturi? Oare, voi pierde la ruletã? Dar eu nu joc la ruletã, nici mãcar la loto.
Voi primi, totuºi, niºte bani de la o sursã neaºteptatã. Voi pleca cu soþia în vizitã pe la unii pe care
nu i-am vizitat de mult. Asta, da! Se poate. Dar, oare, la cine sã mergem? Ar trebui ca astrele sã fie
totuºi mai precise, nu aºa! Pentru cã un alt horoscop � asupra cãruia n-am insistat - îmi spune cã aº
putea sã mã sperii de necunoscut sau de prea multele informaþii primite. Mã sfãtuieºte, însã, sã stau
la aer curat zece minute ºi îmi voi reveni. Asta, da, precizie: 10 minute - nici un minut în plus, nici
unul în minus.

�Cu atâtea opþiuni ºi sfaturi de a mã orienta, câte au cãzut pe capul meu, ultimul horoscop pe
care îl consult mã sfãtuieºte sã nu devin visãtor pentru cã s-ar putea sã las o impresie proastã celor
din jurul meu.

Când am aflat cã existã, îl
cãutam acolo unde fusese
instalat - la ªosea, în casa lui
Toma Stelian, devenitã sediu
al conducerii breslei
scriitoriceºti (ceva mai
devreme gãzduise ºcoala de
scriitori). Eram studenþi, dar
prea legaþi de lecturile ºcolare
sã nu fim atraºi de exponatele
ce-i priveau pe ei, semnatarii
de pe coperþi alese. Sunt ceva
ani de când Muzeul Naþional
al Literaturii Române, cum se

numeºte azi, stã (confortabil?) instalat în palatul de pe
Bd. Dacia, asistat la faþã de bustul luminos al lui Nichita
Stãnescu ºi, privit din lateral, din marmura lui Mestrovici,
bizantin ºi meditativ, de Ionel Brãtianu.

Sunt  multe motive sã trecem pragul acestei case de
boier dâmboviþean. Iniþiatorul instituþiei, Perpessicius,
cel cu privirea cotizatã în contul manuscriselor recent
aºezate între coperþi de colecþie, s-a retras demult din
agitaþia vieþii. L-a urmat nedrept de repede urmaºul sãu
în proiect, criticul Alexandru Oprea. Nici Al.Condeescu
nu s-a sfiit sã le calce pe urmã, dupã ce avusese grijã, la
rându-i, sã ne convingã cât de mult i se potrivea  fotoliul
acela de comandã de la parterul clãdirii. S-a instalat
acolo, dupã inexplicabile ºi pãguboase decizii, ce
inventau din senin pe managerul trebuincios din te miri
ce scriitor de vagoane pe sub tribuna stadionului
Giuleºti, a venit la conducerea Muzeului, vreau sã spun,
directorul nãscut ºi nu fãcut, un cãrturar. Profesorul
universitar Lucian Chiºu a trudit ceva vreme în salopeta
iubitorului de verb ales ºi îl sesizãm acum trudind sã

câºtige respiraþiile potrivite acestui timp.
 Câte �piese de inventar� poate avea aceastã firmã din

centrul Bucureºtilor? Peste 300 de mii, dacã am înþeles
bine, acceptând realitatea cã, oricând, acest plafon poate
fi ridicat prin felurite pârghii tot timpul în funcþiune,
donaþiile însemnând una dintre ele. În ce constã acest
patrimoniu? De bunã seamã cãrþi, adesea purtând în
filigran semnãturi de autori ori proprietari, manuscrise,
documente dinspre persoane însemnate cu har ºi, prin
aceasta, devin incitanþi, de rãscolit ºi cercetat.
Fotografiile ocupã un loc însemnat.

Aici, la sediul MNLR, îºi aflã gazda manifestãri gândite
sã ne punã în privilegiat contact cu semne extrase din
acest cuprinzãtor tezaur. Existã în capitalã câteva adrese
muzeale, pe care Muzeul le are în grijã ºi spre care cautã
sã ne vadã mergând. Am fost ºi noi, eu ºi colegul meu,
operatorul TvRM, în Cotroceni, pentru a vedea cu ochii
ºi sufletul cele douã piese de altar, fiecare în sine o
catapeteasmã întru perenitate - Colecþiile Rebreanu ºi
Minulecu. Am ajuns ºi în ªoseaua Giurgiului, în modesta,
dar atât de fermecãtoarea gospodãrie a familiei Bacovia
(pare montatã pe un platou de filmare ºi instalatã aici).
Amânãm mersul la Mãrþiºor, aºteptând sã coboare spre
noi cireºii în floare. Ni se pare cadrul nimerit pentru un
astfel de mers pe sub ochii Maicii Domnului.

Am ajuns, prin îngãduinþa directorului de atunci,
criticul Lucian Chiºu, între altele un teleast remarcabil
prin gust ºi preferinþe, în acele încãperi unde stau rânduite
exponate de rafinament. A fost doar loc de trecere cãtre
spaþiile alãturate, rezervat restauratorilor. O mânã de
oameni primesc în cãuºul palmei tipãrituri cu vârsta
mãsuratã în secole ºi chipul agresat nemilos din te miri

ce motive. Întocmai acelor miniaturist exersaþi în
lucrãtura delicatã ºi, dincolo de orice, frumoasã,
restauratorii procedeazã la eliminarea urâtului din
interstiþiile unde au pãtruns, dau deoparte tot ce poate
virusa obrazul delicat al  suportului de literã ºi imagine
pentru a cãuta sã aºeze protezele salvatoare. Doar vãzând
cu ochii tãi realizezi cât de sus se aflã asemenea
îndeletnicire pe solfegiile sensibilitãþii.

În marea salã de la parter, nu atât de generoasã pe cât s-
ar merita, au loc manifestãri culturale fel de fel. Nu zic
doar literare. Într-un concept pe care nu poþi sã nu-l
apreciezi, îºi gãsesc loc, alãturi de evocãri, prelegeri cu
ºtaif, schimburi de idei pe teme inspirat decupate din
multul posibil, expoziþii de artã, concerte cu repertoriu
de rafinament.

Aici se desfãºoarã, în ediþie lunarã, Rotonda 13. Ne
amintim bine de începuturile prezidate jovial ºi înþelept
de profesorul Cioculescu. Este merituoasã aceastã
prelungire în vremi, ca ºi efortul selectivitãþii, al
potenþãrii acestor evenimente, în acord cu necesara
deschidere la prospeþime.

Muzeul Naþional al Literaturii Române - o vitrinã cu
ferestre mari ºi bine luminate. Dar ºi un loc al travaliului,
risc sã afirm, nu atât de bine cunoscut pe cât meritã, în
cãutarea doritelor clarificãri de care numai cercetarea
calificatã ºi serioasã este în stare. Cât priveºte
�Manuscriptum�, cred cã ne aflãm în faþa unui chivot ce
ne aºteaptã sã-i prospectam interioarele ºi sã reacþionãm,
cu pioºenie, în consecinþã.

N.R.: Atunci când dl. Neagu Udroiu ne-a trimis acest
articol MNLR încã mai funcþiona în B-dul Dacia. Ulterior
a fost evacuat ºi mutat la Casa Presei. În legãturã cu
aceastã mutare, total nepotrivitã, cititorii sunt invitaþi sã
citeascã ºi editorialul din nr. 7/2014 al revistei noastre.

Numai unul dintre prietenii mei are
dreptul la aceastã metaforã. El a fost ºi este în
continuã miºcare. ªi fizic ºi psihic. Constant
ºi staþionar îi este numai sentimentul
prieteniei. Gazetar din tinereþea mea, l-am
gãsit în lumea �Scânteii tineretului�, el era o
valoare consolidatã, prieten ºi comiliton cu
Ilie Purcaru, cu Georgicã Þãrnea, cu Ion
Andreiþã, cu Doru Moþoc, el era unul dintre
anticorpii care-l puteau respinge pe cel venit
din altã lume, oarecum concurentã, aceea a
presei studenþeºti, pe Fruntelatã, omul tânãr
de numai 29 de ani, adus la �Tineret� ca sã-i
�ºefeascã� pe bãtrânii alergaþi prin brigãzile
de reportaj, confruntaþi cu diverse �domnii� trecãtoare, cu etapele
Bucheru, Dragoº, Florescu.

El, omul de care vorbesc, adicã Bebe Rãvescu, a avut rãbdare cu
mine. Alþii m-au taxat dur, au încercat sã mã caroteze, au crezut cã voi
capota la exigenþele unui cotidian. Ei nu ºtiau cã sunt oltean sutã la
sutã. Cã ºtiu sã aºtept, cã pot sã cântãresc îndelung ºi, pe urmã, pot sã
aleg. Dupã ce i-am cântãrit pe toþi, am mizat pe câþiva. ªi mi-a ieºit.
Am mizat pe Andreiþã, pe care-l ºtiam de ani mulþi, pe Marinache, un
fel de oltean de la Teiu din Argeº, blândul Ben care m-a însoþit cu
credinþã, pe Cornel Dumitru, pe Gigi Adam, fost coleg de facultate, pe
echipa de �fãcãtori� ai ziarului, Arsenie, Rothemberg, Dumitrescu Dan,
Reti Ungureanu, dar m-am întrebat adesea cine ºi ce i-a apropiat de
ideea mea despre ziar pe niºte bonzi, ca A.I. Zãinescu ºi Costel Stãnescu.

Acum, ºtiu. Poate, reacþia unui argint viu al redacþiei, a lui Bebe
Rãvescu, din care eu am fãcut unul din pilonii construcþiei mele.

I-am inventat o rubricã, am numit-o Azi, preluând un titlu interbelic,
l-am pus pe Bebe Rãvescu sã judece realitatea într-o peprioadã în care
era greu sã nu cosmetizezi, sã nu minþi. ªi el a fãcut o rubricã vie, un
ziar în ziar, atunci l-am înscris definitiv în memoria mea de gazetar, l-
am necãjit uneori, ca atunci când i-am scris pe dosarul în care preda
rubrica spre redactorul-ºef, pentru cã el lucra direct cu acesta, rubrica
se predã la ora 12,00. Sã vã intre în CAP.

Acum, toate aceste amintiri s-au consumat. Dar Bebe Rãvescu e tot
argintul viu. Omul care-ºi scrie cãrþile pe care le-a mascat cu modestia
lui sãlbaticã, scriitorul cu umor ºi cu tristeþe.

Aflând cã urmeazã sã publice o carte nouã ºi cã, pe ultima copertã,
nu are decât un portret pe care i l-a fãcut prietenul nostru, Dumnezeu
sã-l ierte, caricaturistul Clenciu, i-am oferit un text de zece rânduri. El
sunã aºa:

Existã oameni pentru care zâmbetul este o parolã. Cu care deschid
suflete, cu care zidesc apropieri ºi speranþe. Deºi ei nu sunt neapãrat
veseli permanent, optimiºti torenþiali. Nu, dimpotrivã, uneori sunt chiar
triºti, chiar profunzi, iar zâmbetul e numai felul de a-i ajuta pe cei din
jur sã simtã ce înseamnã sã ai prieteni.

Din aceste gânduri am încercat sã desenez un portret. Al unui om
deosebit, gazetar cu vocaþie, scriitor reprimat chiar de modestia lui
exageratã, portretul lui Vasile Rãvescu. Bebbino, don Basilio
Ravescinni, prietenul nostru de gazetãrie, de inimã ºi de viaþã.

El scrie cum iubeºte ºi iubeºte tot ce scrie.
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Sfârºit de stagiune, început de stagiune - Titanic Vals
la Teatrul Odeon

Candid Stoica

O parte din anotimpul
numit Varã a trecut ºi anul
în curs, s-a îndreptat
vertiginos, spre ceea ce se
chema altã datã, Toamna,
când teatrele îºi vor
redeschide porþile, vor
aprinde luminile rampelor
ºi actorii, reveniþi din
concedii vor evolua într-o
nouã stagiune teatralã cu

un repertoriu stabilit de manageri, înþepeniþi de ani buni
în posturile lor.

A fost o minimã ºi timidã încercare de a-l înlocui pe
nebunaticul director al Teatrului Mic, care însã a eºuat ºi
Floooriiin Cããããlineeeescu va fi în continuare la cârma
Teatrului Mic, ºi poate exclama asemenea Ipistatului din
�D�ale carnavalului� care organiza periodic o tombolã
cu portabacul sãu cu muzicã ºi-l câºtiga de câte ori vroia
spre mirarea chiar a sa: �Iar eu, domnule, închipuieºte-þi
ce noroc!�.

� A murit francul�, e posibil sã fi exclamat directorul
adjunct.

În rândurile ce urmeazã pânã vor ieºi la ivealã noile
spectacole, mã voi ocupa de unele succese al stagiunii
trecute, care din cauza apariþiei lunare ale revistei nu au
putut fi comentate�

Piesa Titanic Vals, spre deosebire de nefericitul
pachebot scrisã într-un moment de graþie stelarã, în 1933
a avut un destin fericit. A fost jucatã de generaþii
succesive de actori de la toate teatrele din þarã, fiecare
putându-se lãuda cã a avut în repertoriul sãu un �Titanic�
de excepþie sau mãcar un interpret excelent, ºi a fost
folositã de echipele de amatori care au jucat-o aproape
pânã la epuizare ºi de fiecare datã a ieºit victorioasã.

Dacia, Chiriachiþa, Sarmisegetuza, Traian, Decebal, au
devenit asemenea �eroilor� lui Caragiale personaje
populare, iar Spirache Necºulescu prototipul românului
cinstit, terorizat de familie care aºteaptã, salvarea, de la
o moºtenire fabuloasã ºi care  datoritã averii moºtenite
va avea o spectaculoasã ascensiune politicã.

De-a lungul timpului am vãzut multe spectacole cu
Titanic Vals. Unul excelent cu maestrul Radu Beligan.
Un film cu genialul comic care a fost Gr. Vasiliu Birlic�
Mai aproape de noi, un teleplay cu Dem Rãdulescu (cu
actuala interpretã a Chiriachiþei în rolul Daciei, soþia
protagonistului). Chiar peste mine era sã cadã de câteva
ori mãgãreaþa sã-l joc pe nenea Spirache, dar destinul
care le hotãrãºte pe toate, s-a opus.

În actuala perioadã de tranziþie, care nu se mai terminã,
piesele dramaturgiei clasice româneºti au devenit pentru
teatre o comoarã de nepreþuit. Doreºti sã ai succes
neapãrat (care teatru nu aspirã) ºi nu vrei sã ai necazuri
cu autoritãþile, sau mai exact cu reprezentanþii unor
partide care conduc primãriile care le stipendiazã,  pentru
aluzii la realitãþile zilei. Atunci se apeleazã la dramaturgia
clasicã, aducând pe scenã Titanic Vals ºi Escu. Sau
Gaiþele, Moartea unui vagabond, Take Ianke ºi Cadâr
ºi Steaua fãrã nume. Regizorii, mai taie ceva din ele,
mai adaugã ici acolo câte o replicã, vor scrie dedesupt,
�adaptare�, sau, �dupã� ºi succesul este ca ºi asigurat. Or
sã fie chiar lãudaþi cã a fãcut economii�

Dacã subiectul comediei Titanic Vals este
arhicunoscut, destinul autorului sãu, e mai puþin ºtiut.
�Dupã ce a avut o viaþã tumultoasã, o ascensiune
uimitoare, dupã ce  scris o grãmadã de piese, dupã unii
cercetãtori 400, dupã ce a creat ºi condus nenumãrate
companii teatrale, dupã ce a înfiinþat reviste umoristice,
ºi a scris pe rând comedii muzicale, texte de revistã ºi
cronici teatrale, adjudecându-ºi mai toate soiurile de
succese pe care un autor le poate dobândi în timpul unei
vieþi, de public, de criticã� de stimã, la 49 de ani s-a
trezit deodatã cã nu mai poate scrie.

Sau, ºi mai rãu, cã ce scrie nu mai are cãutare, iar piesele
îi sunt prohibite. Atunci în disperare de cauzã, ajuns în
sapã de lemn a fost nevoit sã-ºi împrãºtie strãlucitoarele
panseuri prin diverse reviste, sau sã confecþioneze pungi,

ca sã aibã din ce trãi, el care aduna, altãdatã, bani cu
lopata.

E adevãrat, pentru puþin timp, a fost directorul revistei
�Urzica�, dar nerãspunzând comandamentelor politice
ºi-a dat demisia, fiind înlocuit rapid cu Aurel Baranga
care a locuit în acest post pânã la sfârºitul vieþii, criticând
în paginile revistei
chelnerii ºi frizerii care iau
bacºiº.

Spectacolul regizorului
Alex Dabija, prezent, la
concurenþã, cu H. Mãlãiele
pe mai toate scenele
teatrelor din Capitalã e
plin de surprize, în
cascadã! Unele plãcute,
altele din punctul meu de
vedere mai puþin plãcute.

În primul rând, cu puþine
excepþii, are o distribuþie
excelentã, foarte potrivitã,
uneori surprinzãtoare, care
reprezintã în ultimã
instanþã marea lui victorie,
fiecare actor în parte
reuºind sã acopere integral
rolul respectiv. Personajul
lui I. Mihãilescu deºi pare
înglodat în sãrãcie de o
familie numeroasã este un
Spirache, încã tânãr
capabil de multã ºiretenie
dar ºi de o mare
ascensiune socialã. Dar ce
pãcat cã interpretul de
multe ori foloseºte o gesticã  care aminteºte flagrant de
personajul din piesa lui Brecht pe care-l joacã cu succes
de câtva timp. (Arturo Ui)

Dorina Lazãr fãrã a atinge performanþele înaintaºelor
sale în acest rol, Sonia Cluceru, Tamara Buciuceanu, este
o posibilã Chiriachiþa, care însã prin prea deasa sa
întrebuinþare în mai toate spectacolele teatrului pe care-
l conduce, tinde sã plictiseascã ºi chiar sã enerveze pe
unii condeieri mai iuþi de mânã ºi de pix (ca d-l Mihai
Petrovici de la revista �Bucureºtiul literar ºi artistic� care
i-a �ars� o usturãtoare diatribã)

O realizare deosebitã, prin o extensie surprinzãtoare a
rolului obþine însã Antoaneta Zaharia, într-un rol care
pânã acum n-a avut revelanþã, fiind jucat de cele mai
multe ori tern ºi anodin. Ea devine odatã cu noua situaþie,
de îmbogãþitã peste noapte, aproape o altã persoanã,
vioaie, întreprinzãtoare, care nu se dã în lãturi de la
aproape nimic pentru a asigura ascensiunea socialã a
soþului ºi implicit a familiei.

Foarte potrivit distribuite sunt interpretele celor douã
fiice ale lui Spirache, Nicoleta Lefter (Miza) ºi Sabrina
Iaºchevici (Gena), fiecare realizând douã tipuri diferite
de adolescente. O altã �surprizã� pozitivã ne oferã
regizorul în distribuirea în travesti a Rodicãi Mandache
în rolul misteriosului notar Procopiu. Actriþa foloseºte
un glas rãguºit, aproape strangulat ºi þine în permanenþã,
misterios, în faþã,  palma dreaptã într-o mãnuºã de ghips
dându-ne impresia cã ne aflãm nu într-o piesã cu subiect
românesc ci a unui personaj care provine din romanele
lui Dickens.

O apariþie insolitã prin vulgaritatea surprinzãtoare pe
care o aduce în scenã este vedeta TV. P. Bartoº în rolul
lui Rãdulescu Nercea, care îºi propune sã o agreseze
sexual pe Dacia, pipãind-o la vedere, iar ea fãcându-se
cã nu observã, se lasã� (o mângâie pe fund dupã care îºi
miroase cu dezgust mâna, gest pe care nu l-am mai vãzut
niciodatã pe o scenã din România, nici mãcar în serialul
TV, Vacanþa Mare, vestit prin obscenitãþile ce le
practica)�

Ioan Bantinaº nu ne face nici o surprizã refãcând cu
succes rolul timidului pe care l-a mai fãcut ºi în alte
spectacole.

Surpriza de mari proporþii însã o produce scenograful
H. Sturmer. Dacã în primul act decorul e verosimil, cu
toate cã familia Spirache Necºulescu pare a locui într-un
blochaus spaþios, actorii evoluând lejer în jurul unei
canapele normale, atenþia spectatorului fiind însã atrasã
nu de replicile acide ale Chiriachiþei, sau de hârjoana

copiilor sau de metamorfoza
preþului pãlãriei cumpãrate de
protagonist, ci mai curând,
când, de cuºca cu gãini, când
de niºte oale care fierb
încontinuu în fundul scenei,
unde se bãnuieºte cã ar fi
bucãtãria familiei, scoþând
intens aburi mai dihai ca o
veche locomotivã. În actul doi,
însã odatã cu îmbogãþirea
familiei ºi instalarea ei într-un
apartament luxos, surpriza
capãtã proporþii gigantice
materializându-se, hiperbolic,
într-o canapea imensã,
�titanicã�, silind actori sã
joace, ºi spectatori sã asiste nu
la �Titanic Vals� de T.
Muºatescu ci la �Guliver în
þara minunilor� de Daniel
Defoe. Actori depãºind cu
talent acest handicap, reuºesc
când sã se caþere cu
dezinvolturã pe imensa
canapea, când sã sarã jos de pe
ea, fãrã sã se accidenteze,
scrântindu-ºi vreun membru al
corpului.

Altã surprizã scenograficã se petrece în ultima parte a
piesei când decorul dispare complet, în scenã fiind doar
spatele marii canapele, actori jucând corect, normal, fãrã
sã mai fie obligaþi sã o escaladeze cãþãrându-se pe ea sau
sã fie asistaþi de cele douã gãini care în mod sigur au fost
sacrificate. Unii dintre actori, însã, mai puþin corpolenþi,
dar mai inventivi, iau în primire spaþiul de sub canapea
care nu mai fusese folosit pânã acum.

Dar surprizele în continuare se þin lanþ: în a doua
jumãtate a actului ultim, regizorul, care pãrea sã fi uitat
pânã acum de imensa canapea, pe care o are la dispoziþie,
îºi aduce aminte subit de ea ºi o întoarce, fãcându-ne iar
sã asistãm la scene din �Guliver în þara piticilor�.
Întorcând imensa canapea descoperim în ea pe nimeni
altul decât pe cãpitanul Stãmãtescu, (Alexandru
Papadopol) iubitul din tinereþe al Mizei, care nu dã semne
sã explice ce cãuta acolo, cocoþat, ci, folosind un discurs
înfocat îºi revendicã copilul pe care din varii motive  l-
a pãrãsit. ªi pe el ºi pe maicã-sa. Suindu-se, coborând, ºi
iar suindu-se, ciondãnindu-se, chiar bãtându-se cu
imensele perne, ale imensei canapele, cei doi actori, sunt
nevoiþi sã dea naºtere la o savuroasã scenã de comedie
absurdã.

Ultima surprizã, bombã, se produce în final: dupã
victoria în alegeri a protagonistului cu ocazia unei
fotografii a familiei reunite, când imensa canapea începe
deodatã, intempestiv sã se hâþâne, sã se balanseze, sã se
zguduie, sã trepideze, vrând sã simbolizeze, cu tot
dinadinsul, vremurile tulburi care au urmat. Terifiantã
imagine pentru care regizorul meritã felicitãri� Una pe
alta, cu toate intervenþiile mobiliare, de multe ori inutile
ale regizorului, am asistat la un spectacol cu o piesã
despre moravurile de altãdatã care se potriveºte de
minune ºi timpurilor de astãzi� O comedie acidã,
spumoasã, despre demagogia politicã, care a devenit mai
acutã decât oricând, un regizor inteligent, actori talentaþi,
cu un joc modern ºi totuºi s-a râs foarte puþin dovedind
cã asemãnãrile, coincidenþele cu moravurile de altã datã
nu mai produc râs voios ºi copios ci doar unul amar ºi
sarcastic.
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Corneliu Ostahie

�De «modã veche», cum
s-ar zice, artistul ºi-a asumat
condiþia profesionistului
care îºi refuzã plãcerile
boemei sau reveriile
neproductive, oricât de

tentante ar fi acestea ºi oricât de pitoresc ar fi colorat ele
biografii celebre, impunându-ºi, în schimb,  sã stea ore
în ºir în faþa ºevaletului sau a foii de hârtie în cãutarea
acelor ingrediente stilistice (mai puþin inefabile când
sunt privite din aceastã perspectivã, dar cu siguranþã mai
adecvate unei comunicãri sensibile ce stã sub semnul
metaforei ponderate) care sã dea consistenþã ºi
veridicitate expresiei plastice proprii.

Rezultatul unei astfel de abordãri a actului de creaþie
este, în cazul lui Dimitrie Grigoraº, o picturã sobrã,
echilibratã din punct de vedere tematic prin cultivarea
tuturor genurilor tradiþionale, de la portret la nud, de la
peisaj la naturã staticã ºi de la compoziþii relativ simple
la scene complexe, cu multe personaje. De facturã nuanþat
figurativã, ºi nu pur realistã, cum a fost uneori etichetatã,
aceastã picturã se individualizeazã printr-o serie de
caracteristici rezultate din operaþiuni stilistice
simplificatoare,  menite sã o detensioneze ºi sã o fereascã
de posibila ispitã a dramatismului, fie el ºi de extracþie

romanticã. Drept urmare, pictorul nu va face niciodatã
apel la contrastul de clar-obscur, va anihila umbrele
tenebroase, pe care le va lumina degradându-le în
înãlþime, ºi va transfera asupra formelor ºi a situãrii lor
atitudinale sarcina de a echilibra imaginea ºi de a-i
insufla un dinamism minim, fãrã de care aceasta ar risca
sã devinã inertã ºi platã. (�)

Autor a mai multor tapiserii de dimensiuni
impresionante (�Încoronarea lui ªtefan cel Mare�, 4,5 x
6 m, Palatul Culturii din Iaºi, �Cuza Vodã, Domn al
Principatelor Unite Moldova ºi Muntenia�, 9 x 4,5 m,
Muzeul Unirii din Iaºi, �Fete dobrogene � scenã anticã�,
4 x 2,5 m, colecþie de stat, �Culesul fructelor�, 4 x 2,5 m,
colecþie de stat etc), polivalentul plastician ºi-a pus
semnãtura ºi pe numeroase alte lucrãri realizate în
tehnicile mozaicului, frescei ºi sgraffito-ului, cum ar fi,
spre exemplu �Geneza poporului român� (mozaic, 6 x 4
m), de la Muzeul Militar Central din Bucureºti, ori fresca
de la Casa de Culturã din Deva. Dificultãþile enorme pe
care le ridicã ducerea la bun sfârºit a unor opere de
asemenea dimensiuni ºi complexitate nu l-au speriat pe
Dimitrie Grigoraº. El ºi-a asumat deopotrivã cantonarea
pentru perioade de timp deosebit de lungi în perimetrul
adesea monoton al unuia ºi aceluiaºi proiect (a lucrat nu
mai puþin de nouã ani la tapiseria intitulatã �Cuza Vodã,

Dimitrie Grigoraº  - 80

Domn al Principatelor Unite Moldova ºi Muntenia�),
lucru greu de acceptat pentru orice artist nerãbdãtor, care
îºi doreºte mereu confruntãri cu publicul ºi satisfacþii
rapide, repetate de pe urma acestora (ceea ce, evident, nu
a fost cazul sãu) ºi o serie întreagã de alte  eforturi, dincolo
de cel efectiv creator,  îndreptate în direcþia documentãrii
istorice sau a punerii la punct a tot felul de amãnunte ºi
soluþii tehnice, unele dintre ele pur ºi simplu imposibil
de luat în calcul în etapa de concepere a lucrãrii. (�)

Dimitrie Grigoraº este fãrã doar �i poate un pictor
înnãscut, care, cel puþin în anii din urmã, pare sã fi fãcut
dovada faptului cã s-a arãtat mai interesat de arta
conceputã ºi înfãptuitã pe ºevalet decât de cea parietalã
ºi care a  avut  buna inspiraþie de a nu-ºi epura  formula
stilisticã a celei dintâi prin îndepãrtarea elementelor de
limbaj ºi a modurilor de structurare a imaginii plastice
ce se constituie involuntar în ecouri ale celei secunde,
acest din urmã lucru dovedindu-se a fi nici mai mult,
nici mai puþin decât cheia originalitãþii multor plasticieni
care au acoperit prin preocupãrile lor zone diferite ºi
aparent alergice una la alta ale artelor vizuale.�

Bucureºti - Chiºinãu:
Un pod spiritual cu

multe fisuri
(urmare din pagina 12)

greutatea lor. Aºa e legea. 
� Sunt 5230 de cãrþi. 
� Mie ce-mi pasã?! Asta e problema dumneavoastrã.

ªi sã-mi indicaþi preþul fiecãrei cãrþi la zi, transformat în
valutã.

� Pãi sunt cãrþi colectate de la donatori. Eminescu
editat în 1965 costã 4 lei, aceeaºi carte editatã în 1990,
când în România a avut loc celebra inflaþie, costa 230000
de lei.

� Cãutaþi Monitoarele Oficiale ale României din anii
respectivi ºi faceþi evaluarea în euro la cursul zilei de
azi.

Telefonez la Bucureºti, Iaºi, Strasbourg, mi se trimit
prin poºta electronicã evaluãrile din toþi aceºti ani ºi
încep calculele:

� 316 de euro ºi 14 eurocenþi, anunþ eu triumfãtor,
dupã 4 zile de calcul, vama noastrã.

� Deci, scrieþi în Declaraþie cã introduceþi în þarã bunuri
în valoare de 316 de euro ºi 14 eurocenþi, cu o greutate
de�

� 530 de kilograme ºi 14 grame�
Aici vameºul devine curios ºi ia o carte la întâmplare

din una dintre lãzi.
� Imi-nes-cu, citeºte el bucuros. Aista-i cel care a scris

�Somnoroase pãsãrele�?
� Da, recunosc.
� Iaca la poezia asta am luat eu nota �2". Imagineazã-

þi, dacã pe atunci erau la vamã oameni ca mine ºi nu
lãsau cartea sã intre în þarã, nu aveam eu atunci acea notã
proastã, care sã mã traumatizeze. Copiii trebuie ocrotiþi
de orice fel de stresuri.

� Desigur, cad eu de acord.
� Ia spune-mi, cui îi mai trebuiesc cãrþile? Iatã eu n-

am citit în viaþa mea nicio carte ºi am ajuns om. Da�
cãrþile prostesc poporul. ªi-s prea multe. Mai mulþi
oameni sunt prostiþi de cãrþi decât de lipsa lor, zãu!

Nu polemizez, cã n-are rost. Pentru cã aºa, bãnuiesc,
crede întreg guvernul nostru, dacã acesta în patru ani de
guvernare n-a putut aboli o lege comunistã,
discriminatorie, antinaþionalã.

7. Acolo la vamã aflu cã cei doi miniºtri, M. Babuc ºi V.
Buliga, ºi-au pus doar semnãturile, lipseau însã
ºtampilele ministerelor. Alerg din nou pe coridoarele

acestor ministere.
Tirul cu cãrþi aºteptase în vamã o sãptãmânã de zile.
�Lasã, dragã, cã ea, cartea, nu se stricã�, mi-a spus

optimist un funcþionar.
Atâta umilinþã ºi batjocurã n-am simþit niciodatã în

viaþa mea. Aº fi dat a lehamite din mânã, dacã nu era
vorba de niºte cãrþi. 

Tot la vamã, între altele mi s-a spus, la ureche, cã cele
10000 de titluri de carte pe care acum doi ani preºedintele
Traian Bãsescu le-a donat Republicii Moldova nici azi
n-au trecut Prutul, din cauza lipsei ba a unui act, ba a
altuia. Edituri, tipografii, ºcoli, instituþii de învãþãmânt
din România au încercat sã doneze cãrþi pentru
bibliotecile noastre, dar au fost întoarse toate înapoi.

Þara trebuie ocrotitã de carte, niciuna nu trebuie sã
pãtrundã în þarã.

� Dar þigãri, droguri, arme dacã aº fi avut, m-aþi fi lãsat
sã trec? îl întreb pe un vameº.

� Desigur, pentru cã, din importul lor se plãtesc taxe
vamale, dar de la donaþia de carte nu.

La vamã aflu cã pentru a �devama� cãrþile, ºoferul
tirului trebuie sã prezinte dovada cã el a plãtit pentru
transport, tot aici ai nevoie de un broker, care ar efectua
brokerajul vamal.

� Unde îl gãsesc?
� Pãi tot oraºul e plin cu brokeri.
Cu ajutorul unor prieteni, gãsesc un broker care

perfecteazã declaraþiile. Cu ele ne prezentãm la ºeful
turei, care urma sã-ºi punã semnãtura sa importantã pe
documentul final. Înaintea noastrã aºteaptã un domn cu
barba pânã la genunchi.

� Vã rog, îl implorã acela pe funcþionar, nu am decât
niºte sticle cu �Perla Harghitei� ºi mi se altereazã apa,
mi-a crescut barba în vamã, cã stau aici de la potop.

Când ajung ºi eu în dreptul ºefului, acesta mã salutã
amabil:

� Aflã, domnule, cã nimic nu lucreazã în þara asta afarã
de vamã. De aceea ea trebuie respectatã. Apropo, cât e
ora?

Mã uit la ceas:
� 11:59 de minute.
� ªi câte secunde?
� 59.
� Ei, vedeþi! Veniþi peste o orã cã a ºi început pauza

pentru masã. Pe care eu o respect, ºi aici nici primul-
ministru nu mã poate obliga sã-mi încalc regimul.

Dupã ora 13:00 ºeful semneazã.
Îmbunat, acesta mã preîntâmpinã:
� Vedeþi sã nu aveþi de furcã cu Corupþia. O sã vinã sã

daþi dare de seamã cum a fost repartizat fiecare exemplar

de carte. Trebuie sã aveþi document pentru fiecare dintre
ele. Cui aþi dat-o, când, unde, ºi de ce?!

8. Legea care îºi zice a ajutoarelor umanitare, în care a
fost inclusã ºi cartea, a fost elaboratã în 2007 pentru
doamna Taisia Voronin.

Întrucât prima doamnã (comunistã) a þãrii a preluat
din 2000 pânã în 2009 toate ajutoarele umanitare sosite
în Republica Moldova din SUA, Olanda, Franþa,
Germania, de la capitaliºti, ca sã le repartizeze din partea
soþului ei ºi a partidului comuniºtilor � ºcolilor, satelor
sãrace etc., în calculele celora care au formulat-o nu intra
repartizarea, în bibliotecile fãrã de cãrþi, ºi a volumelor
semnate de Eminescu, Creangã, Alecsandri etc.

Cartea trebuia opritã la Prut.
Iar aceastã lege n-a mai fost schimbatã de atunci.
9. Aflu stupefiat cã legea aberantã contra cãrþilor, care

îngrãdeºte accesul acestora dincoace de Prut, e aplicatã
ºi de cãtre vameºii ºi grãnicerii români. Cu vreo 6-7 ani
în urmã, cunoscutul istoric Alexandru Furtunã a fost þinut
arestat ºi anchetat la vama din Leuºeni trei zile pentru
�tentativa� de a trece o valizã de cãrþi de specialitate în
aºchia de þarã din stânga Prutului.

10. Niciun popor de pe glob, cred, nu luptã împotriva
sa, împotriva cãrþilor, a înþelepciunii, ca moldovenii.

Imaginaþi-vã cã olandezii sau finlandezii, sau
lituanienii interzic pãtrunderea pe teritoriul þãrilor lor a
cãrþilor editate în limbile olandezã, finlandezã,
lituanianã ale clasicilor lor, a literaturii care lipseºte în
ºcoli, care ar judeca precum conducãtorii moldovenilor:
�Decât din România, mai bine deloc�.

Se creeazã impresia cã moldovenii îºi urãsc cãrþile în
limba lor, urãsc clasicii studiaþi în ºcoli ºi fac tot posibilul
ca nicio carte sã nu ajungã la cititorul care o aºteaptã. 

Atâta timp cât Republica Moldova se va teme de cãrþi,
vom fi cea mai sãracã þarã din Europa.

Nu cred cã ciracii lui Voronin au dreptate atunci când
afirmã cã noi avem nevoie de braþe de muncã, ºi nu de
oameni cu carte ºi cã ar trebui sã închidem ºcolile, cã-s
prea multe. Schimbaþi legea criminalã, care ne doreºte,
nu doar cei mai sãraci, dar ºi cei mai proºti din Europa,
lãsaþi cartea sã treacã Prutul, bibliotecile noastre sãrace
o aºteaptã, stimaþi guvernanþi!

11. Terminasem de scris acest articol, când îmi sunã
telefonul mobil:

� Alo? Domnu� Dabija. Vã salutã Primãria municipiului
Vatra Dornei. Am colectat de la locuitorii judeþului nostru
câteva mii de cãrþi pentru bibliotecile din Republica
Moldova ºi mâine dimineaþã vom fi cu tirul la vama de
la Sculeni, unde vã aºteptãm sã le preluaþi�

� �
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Festivalul Naþional de Ecranizãri

George Theodor
Popescu

Cãlin Stãnculescu

U n i u n e a
Cineaºtilor din
România ºi Fundaþia
Episcop Grigore Leu
ºi-au unit forþele
pentru edificarea unui
Festival de film
dedicat savuroasei,
sulfuroasei relaþii

dintre cea mai nouã artã,  filmul, ºi una dintre artele mai
vechi, cu ceva mii de ani, literatura.

Primul Festival naþional de ecranizãri (eveniment
artistic unic în agenda evenimentelor culturale naþionale),
prezintã spectatorilor cele mai recente interpretãri (din
anii 2013 ºi 2014) ale unor texte ce aparþin literaturii ( ºi
româneºti ºi strãine),  de cãtre cineaºti, capabili sã  se
joace cu virtuozitate cu subiectivitatea lecturii, transpusã
în cea mai tânãrã dintre arte.

Iatã câþiva dintre participanþi ºi operele lor care
onoreazã acest eveniment.

Aplecatã spre filosofia lui Blaga ºi arta cuvântului la
poetul nepereche Eminescu,  regizoarea  Anca Damian
citeºte  cu obiectivitate ºi virtuozitate texte din literaturi
cu probleme. Vezi Crulic, multiplu laureat la competiþii
internaþionale, sau recentul  O varã foarte instabilã,
realizat dupã  o povestire semnatã de scriitorul irlandez
Philip O Ceallaigh, o metaficþiune care mediteazã � cu
nelipsitã ironie � asupra statutului sãu de ficþiune,
punând în discuþie - ºi, totodatã, subminând- convenþiile
preexistente (literare ºi cinematografice). Aici l-am citat
pe prietenul ºi colegul  Mihai Fulger, autorul unei
excelente cronici la filmul Ancãi Damian,

 participant la prima ediþie a Festivalului de ecranizãri.
Radu Gabrea obþine un succes european cu lectura

din Fãnuº Neagu, Dincolo de nisipuri. Dar, pasionat de
literaturã, cineastul citeºte filmic ºi Caragiale (Nu te teme,
Jacob!), dar ºi Eginald Schlattner cu Cocoºul decapitat
ºi Mãnuºi roºii, sau Malaparte cu În cãutarea lui Gruber.
O poveste de dragoste, Lindenfeld, este cea mai recentã
lecturã a cineastului, obiectivul fiind romanul semnat

de Ioan T. Morar, care propune un neuitat love story la
anii senectuþii.

Lui Stere Gulea îi datorãm magistrala ecranizare a
romanului Moromeþii de Marin Preda. Dar regizorul s-a
remarcat ºi cu originala lecturã a lui Jules Verne în
Castelul din Carpaþi, precum ºi cu prima ecranizare a
unui Nobel provenit din România, Vulpe vânãtor, dupã
romanul Herthei Muller sau  cu citirea ironicã a romanului
lui Dan Lungu, Sunt o babã comunistã.

Inspirat de Alexandru Papilian, dar ºi de Fãnuº
Neagu,regizorul  Jon Gostin debuteazã exploziv cu
Înnebunesc ºi-mi pare rãu. Dar cineastul nu uitã reperele
majore ale prozei lui Dostoievski sau este inspirat de
proza deosebit de actualã din Efectul Genovese,
ecranizare a unei piese semnate de Alina Nelega. Criticul
ºi istoricul  de film Cãlin Cãliman aprecia cã regizorul ,,
îºi confirmã, ºi-ºi susþine vocaþia cinematigraficã
(remarcabilã ºi remarcatã de la filmul de debut), aº aminti
doar visul straniu cu monologul pianistei excedate de
tarele ,,epocii de aur,, sau imaginea plantei care se închide
în sine din final, o ,,mimosa pudica,, despre care a fost
vorba ºi în primele secvenþe ale filmului.;;

Horaþiu Mãlãele, actor cu patru decenii de film ºi zeci
de roluri, debuteazã regizoral  (în 2007) cu o incitantã
Nuntã mutã, (inspiratã de literatura lui Ioan Groºan),
pentru ca, ºase ani mai târziu, sã ne ofere Funeralii
fericite, adaptat dupã romanul lui Adrian Lustig, o
tragicomedie majorã din vremurile contemporane.

Alexandru Maftei, un regizor, fãrã îndoialã, curajos,
atacã proza lui Mircea Eliade, Domniºoara Christina,
convins fiind de perenitatea valorilor conþinute în
regimul fantastic propus de cãrturarul religiilor lumii.
Cele patru premii Gopo obþinute relevã valoarea ºi
inspiraþia ecranizãrii (mai ales în regimul plastic).Premiile
obþinute de opera regizorului Alexandru Maftei, printre
care muzica, machiajul, coafura ºi costumele (laureate
cu statuetele Gopo), aratã valoarea lecturii operei  celui
mai umanist  spirit al secolului XX.

Andrei Mãgãlie, un talentat cineast venit din tranºeele
televiziunii ne oferã un atipic mod de ecranizare pornind

de la Cartea ºoaptelor de Varujan Vosganian, op
multipremiat de diverse instanþe scriitoriceºti . Cineastul
opereazã cu mai multe sisteme de citire, oferind
spectatorului un atractiv spectacol, dedicat ,mai ales,
invitaþiei la lectura originalului.

Andrei Zincã, un neobosit autor de telenovele,
ecranizeazã un text de Adrian Lustig, Puzzle, cu marele
merit de a-i oferi inegalabilului actor de film, Dan Nuþu,
o reintrare onorabilã pe platourile de cinema din þara
noastrã. Dar nici povestea nu este lipsitã de interes,
suspans ºi rigoare psihologicã. Un alt mare actor, din
întâmplare ºi rectorul fabricii de cineaºti din România,
Adrian Titieni, este ocolit de premii, dar prestaþia sa este,
absolut ,de anvergurã europeanã. Veniþi sã-l vedeþi alãturi
de magistralul actor, care a rãmas Dan Nuþu!

O prezenþã fericitã la acest eveniment este marcatã de
producþia filmelor de televiziune, autori -regizorii Cornel
Mihalache pentru Canalul sau Zi cã-þi place, Mihai
Manolescu cu O noapte furtunoasã ºi Alexandru
Tocilescu cu Nevestele vesele.

Tot din bogata producþie a TVR  suntem invitaþi la
lectura prin imagini ai Nopþii furtunose, în regia lui
Mihai Manolescu ºi la ecranizarea piesei Nevestele
vesele, regia Alexandru Tocilescu.

Prima ediþie a Festivalului Naþional de ecranizãri
literare include ºi o selecþie propusã de regizorul Mihai
ªurubaru ºi anume opt filme de animaþie inspirate de
opere literare.

Viorica Meºinã ºi Sergiu Prodan, regizori din
Basarabia,  ºi distinºi oaspeþi ai Uniunii Cineaºtilor din
România, au ecranizat în anul 2001, cel mai incitant
roman semnat de Camil Petrescu, Patul lui Procust. Cum
în lumea literarã s-au marcat 120 de ani de la naºterea
scriitorului , aflat deloc departe de viaþa filmului
românesc, din moment ce era în conducerea unei societãþi
româno-italiene de producþie de film, dar ºi un fin analist
al artei a ºaptea în publicistica interbelicã, prezenþa
marelui nostru clasic, interpretat de cineaºtii din
Basarabia, este o onoare pentru prima ediþie a Festivalului
de ecranizãri.

Premiile primei ediþii a Festivalului de ecranizãri vor
fi acordate în luna octombrie, dupã finalizarea seriei de
proiecþii a peste 40 de filme-ecranizãri, realizate în
diferite perioade ale istoriei filmului românesc.

Se înstrãinase de-o
vreme. Altminteri - nu
mai era cel pe care-l
ºtiam. ªi-l ºtiam bine.
Sã-l scot din ale lui fac
�pã dãºteptu�� ºi-ncerc o
�stratagemã� � tocmai
parcasem maºina sub
ºopron - ºi-l iau uºor
peste picior cum s-ar
zice.

� Ce faci bre, nu te
bucuri� acu� cã þi-a dat ºi pãmântu�?!! Trist - se uitã
aºa peste umãr ca la un neisprãvit <adicã ce întrebare e
asta?!� cu o privire care durã. Un amestec de silã cu
milã.

�Mã bucur, cum sã nu� nu sã vede� cã dau p-afarã?
Neînþelegând ce-l frãmântã, bat în retragere,
împrumutând aerul ãla ºtrengãresc ºi tâmp din copilãrie
când voiam sã-i câºtig îngãduinþa.

�De-asta zic, nu te bucuri� cã s-a fãcut dreptate?!
� Ce ºtii tu mã bãiete � ºi rãmase în cumpãnã �preþ

de-o minutã�� Dã-mi o þigarã. Ai? Asta într-un efort
de-a schimba vorba ºi de-a scãpa de gândul ãla de-l
asuprea. Nereuºind, continuã chibzuit ºi absent ca ºi cum
ar fi vorbit cu salcâmu� din bãtãturã cum avea uneori
obiceiul < mare iStorie� zicea.

� Pãi bine domne, acu vin io ºi-ntreb. Dreptate-i asta?
Carevasãzicã mi-l iei când sînt tânãr ºi-n putere ºi când

am mai multã nevoie de el, îmi strici rostu� ºi mi-l dai acu
la bãtrâneþe � cã ºi dacã-aº mai avea chef, nu mai am
putere � ºi pã d-asupra cu ce � cã mi-aþi luat tot, nu tu cal,
nu tu plug, nu tu grapã, nu tu cãruþã� copiii care-ncotro
c-a trebuit sã ia calea Bucureºtiului sã se hrãneascã. Asta
nu-i dreptate bã, e blestem, asta e � s-a dus pã apa Sâmbetii

bruma dã liniºte, dã echilibru cum zici tu � sã-l vând
nu-mi vine � cum fac alþii, nu pot cã la noi nu s-a pomenit,
s-ar rãsuci ãi bãtrâni în groapã� cã din douã rãzboaie
l-au câºtigat� cu sânge, cât þara a avut nevoie dã ei�
Mai ºtie careva cã ãl bãtrân a avut în ãsta din urmã �
patru din cinci bãieþi pã front?!

A, cã mi l-ai luat cu forþa, asta e altceva� da sã-l dau
dã bunãvoie la samsari?!!� nici dã lãsat pârloagã nu
pot cã mã doare sufletu� ºi-atunci nu-mi rãmâne decât sã
mã rog dã unu - dã altu� cu banu-nmânã� din amãrâta
asta dã pensie, care nici asta nu-i cine ºtie ce scofalã
dupã treijdani dã hamal la tine stat.

� Ascultã la mine aicea, asta nu-i dreptate. Basta! Ce
vreþi voi mã acu� dã la mine?... n-a fost d-ajuns marea
comasare� urmeazã marea deposedare?� sã-l dau dã
bunã voie, pã nimic� oarba dupã voi� � ªi chiar aºa,
de apuc sã-l lucrez ce fac cu produsu� cã nu-l ia nimeni �
nu cã n-ar avea nevoie � fiindcã-l vrea pã daiboji ºi la
anu�, la anu� pã ce sãmânþã, pã ce arãturã, pã ce?!!� ªi
tu-mi spui mie dã dreptate� asta sã fie la ei � mai spuse
cu amãrãciune.

ªi amãrãciunea aia era surdã� ca zgura depusã în
timp, ºi pãrea de neînþeles ºi venea de departe� ºi
n-avea leac. Aveam de faþã icoana îndureratã a ultimului
þãran,  dintr-un lung ºir� ºi acesta era tatãl meu.  În
vreme ce trupul subþire i se curbase ca sub greutatea unei
poveri, faþa i se lumina ºi în lumina aia, printre riduri am
desluºit ca-ntr-o carte: Rovina, Drumul lui Berechet,
Puþul lui Toader, Colceagul � susurând încet ca o ranã.

Valea Mostiºtei - Ultimul þãran
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Pictorul Mihai Bandac, de a cãrui prietenie
nãdãjduiesc cã mã bucur, un maestru al culorii, cu slujbã
civilã în ªcoala universitarã de teatru ºi cinematografie,
îmi spune cã un mare om al scenei româneºti, pe numele
lui Zeno Fodor, a împlinit recent 80 de ani � viaþã
închinatã Thaliei, în toate ipostazele ei. ªi astfel îl cunosc
pe Zeno Fodor, care are bunãvoinþa de a-mi trimite din
Tg. Mureº � acasa lui (cum spunea Nichita) pe care n-a
dat-o pe nici o metropolã de pe mapamond � trei cãrþi de
referinþã în activitatea sa de teatralist, de peste o jumãtate
de secol. Un volum cuprinde scrieri teatrale, într-o
selecþie riguroasã. Altul, cinci piese ale renumitului
dramaturg Gyorgy Mehes, în traducerea de excepþie din
maghiarã în românã, marca Zeno Fodor. Celãlalt volum
este o lucrare omagialã, în care prieteni, colegi, actori,
regizori, cronicari îi consacrã cuvinte de laudã
binemeritatã.

Iatã-mã, aºadar, cu cele trei cãrþi în faþã, privindu-mã
de pe copertã chipul luminos al unui om cu fruntea înaltã
ºi ochii ademenind depãrtãri. Cum sã încep? cu ce sã
încep? � în aceastã succintã rubricã, aidoma patului lui
Procust, în care este greu sã înghesui viaþa ºi faptele
unui astfel de om. În consecinþã, voi apela mai întâi la
unele opinii ale semnatarilor din volumul omagial.
Numindu-l �un nobil cavaler la curtea Thaliei�, Mircea
M. Ionescu rotunjeºte un portret cu aureolã de destin:
�El mi s-a pãrut mereu un trimis al zeilor pe pãmânt sã ne
înnobileze ºi prin teatru, comentat ºi povestit, cãutat cu
febra arheologului ºi sfinþit cu pasiunea trubadurului
care ºi-a vândut pe viaþã sufletul Thaliei�. Pictorul Mihai
Bandac, mai terestru ºi mai exact, pune un punct pe i:
�Este un cavaler adevãrat, concret, palpabil al armoniei.
Deopotrivã universalã, europeanã, balcanicã, esticã ºi,
bineînþeles, româneascã�. Daniela Gîfu, surprinsã de
iureºul lin al acestei vieþi de excepþie, îi face un veritabil
curriculum vitae, începând cu prima vrajã a Thaliei, pe
la vârsta de 9-10 ani, continuând cu Institutul
�Caragiale� din Bucureºti (secþia teatrologie-filmologie);
lunga perioadã de secretar literar (la Teatrul din Oradea,
apoi, statornic, la Tg. Mureº); regizor ºi director de teatru
(de la Pãpuºi la Naþional � la Tg. Mureº) profesor
universitar, autor de studii ºi tratate de profil ºi, desigur,
în tot acest timp, imbatabil ºi neobosit cronicar al
evenimentului teatral. Aº conchide, cu opinia regizorului
bucureºtean Mihai Lungeanu: �Cine a avut ºansa unui
dialog cu ZENO trebuie sã recunoascã plãcerea
nedisimulatã a domniei sale de a cerceta mai departe de
suprafaþa cuvintelor, de a se juca cu ele în beneficiul
adevãrului discuþiei, de a cântãri prezentul prin prisma
exemplelor furnizate de o stare trãitã, de înþelegerea ºi
generozitatea cu care trateazã orice aspect al
fenomenului numit teatru�.

Volumul �Scrieri teatrale� înmãnuncheazã o exigentã
selecþie din vasta sa activitate de cronicar/istoric al
miºcãrii teatrului românesc, în ultima jumãtate de veac.
Cronici de înaltã þinutã profesionalã � aº zice academicã,
dacã nu mi-ar fi teamã de banalizarea cuvântului � impun,
prin obiectivitate, piese tinere ori/ºi aprecieri ale jocului
regizoral-actoricesc, în texte consacrate. Amintesc, cu
obligatorie zgârcenie, pertinentele referiri la: �Tartuffe�,
de Molière; �Vrãjitoarele din Salem�, de Athur Miller;
�Vassa Jeleznova�, de Maxim Gorki; �Micul Prinþ�, de
Antoine de Saint-Exupéry� (jucatã de pãpuºi); �Taina
salonului de modã�, de Bulgakov; �Titanic-vals�, de
Muºatescu; �Scoica de lemn�, de Fãnuº Neagu �
întâmplãri artistice petrecute, cu precãdere, pe scena
româno-maghiarã din Tg. Mureº. Volumul mai cuprinde
interviuri ºi portrete ale unor personalitãþi din lumea
Thaliei. Reþin ideile-axiomã ale câtorva intervievaþi:
�Teatrul este oceanul pasiunilor� � Miklos Tompa; �În
meseria noastrã nu existã odihnã� � Erszébet Adam; �Cred
cã secretarul literar trebuie sã fie principalul colaborator
al directorului� � Elisabeta Pop.

În sfârºit, traducerile; trudnica activitate de
transpunere dintr-o limbã în alta, care presupune, pe lângã
excelenta stãpânire a celor douã limbi, o vocaþie ce
frizeazã creaþia. Zeno Fodor traduce cinci piese ale
renumitului scriitor maghiar Gyorgy Méhes. Am o micã
nedumerire în legãturã cu �Trâmbiþele Ierihonului�, piesã
de inspiraþie biblicã, desigur, în care sunt amestecaþi/
confundaþi �oamenii pustiei� cu �oamenii pustei� (între
cele douã feluri de peisaje fiind deosebiri naturale certe)
� dar asta-i altã gâscã în altã traistã; ea aparþine
scriitorului, nu traducãtorului. În aceste traduceri, Zeno
Fodor s-a întrecut pe sine � iar la un eventual pariu autor-
traducãtor, el ar avea dreptul la parte egalã cu autorul.

Zeno Fodor � 80
Un cavaler la Curþile

Thaliei

Caricaturi laCaricaturi laCaricaturi laCaricaturi laCaricaturi la
“Catacombă”“Catacombă”“Catacombă”“Catacombă”“Catacombă”

Ca un fãcut, în �catacomba� Editurii RowesComs au
apãrut azi mai mulþi artiºti plastici. Altfel, nu s-ar mai fi
isprãvit disputa aprigã între Adrian Bucurescu (pentru
prima datã în cenaclu), Florentin Popescu, Ion Haineº,
ªerban Codrin, Nicolae Dan Fruntelatã ºi Ion Andreiþã
despre determinismul presei asupra literaturii. Aºa,
intervenþiile sculptorului Radu Adrian, a pictorului Tudor
Meiloiu ºi Vasile Szolga, a caricaturistului Cristian Topan
(ºi el novice în �catacombã�), a criticului de artã Corneliu
Ostahie au schimbat cursul dezbaterilor spre ilustraþia
de carte, fãrã a se ajunge ºi aici la un final demn de reþinut,
decât acea remarcã potrivit cãreia editurile (evident, cu
excepþia celei de faþã, gãzduitã în aceeaºi locaþie cu
cenaclul nostru) nu-ºi mai impun exigenþa, îngãduind
autorilor ilustraþii de amatori (fie graficã, fie fotografie)
de evidentã precaritate.

�Ceea ce la noi nu se întâmplã�, a þinut sã precizeze
Raluca Tudor, patroana editurii gazdã. �Nici la noi!� a
�sãrit� sã-ºi remarce prezenþa directorul �Detectivului�,
Firiþã Carp, rezervat ca de fiecare datã, în colþul dinspre
fereastrã. Ar fi vrut sã confirme Dumitru Dumitricã, cel
care s-a ridicat entuziast, sã citeascã o baladã (ceea ce se
cam poartã în ultima vreme) referitor la �catacomba�
noastrã. Ne-a scutit de aceasta blândul critic Geo
Cãlugãru (�Lasã, altãdatã!�), spre bucuria doamnei
Doina Bârcã (ºi dumneaiei prezenþã ineditã) care nu a
ratat prilejul de a-i oferi venerabilului Vasile Groza, la
aniversarea naºterii, o frumoasã ºi pateticã dedicaþie
poeticã. De asemenea tratament s-au bucurat, din partea
Fundaþiei �Avocat Hurmuz Aznavorian�, Raluca Tudor
ºi Ion Andreiþã, gratulaþi cu diplome de excelenþã pentru
întreaga lor meritorie activitate la elaborarea revistei.
�Bucureºtiul literar ºi artistic�, semnate de însãºi
Florentin Popescu, redactorul ºef, scriitorul ºi publicistul
octogenar, Coman ªova, directorul publicaþiei, absent,
din pãcate, dar prezent la Techirghiol, unde îºi conservã
trupul viguros cu nãmol.

Gesturi delicate, prieteneºti, obiºnuite la �Catacomba�
(vezi portretele dãruite de pictorul Vasile Szolga,
dedicaþiile cãrþilor nou apãrute etc.) ce au impresionat-o
deosebit pe filologul german Anca Ban, invitat de onoare,
care ºi-a gãsit, în cenaclu, un ghid potrivit în �extremista�
Doina Fruntelatã, ce s-a remarcat nonºalant în aceastã
primã �apariþie� la cenaclu (Pe când ºi ca scriitor?)

Momente emoþionante au fost provocate de Ion
Monafu, cel care are în �finisaj� o carte de versuri inedite
ale fostului jurnalist ºi coleg unora dintre cenacliºti,
Laurenþiu Cârstean (Olan) ºi de Corneliu Ostahie care a
readus în memoria celor prezenþi personalitatea
pictorului Benonie ªuvoilã, (decedat la începutul lunii
august a.c.) consacrat ºi ca ilustrator a numeroase cãrþi
de poezie, prieten ºi colaborator, al din cei celor de faþã.

Pânã la urmã, cum aveam sã aflãm, când seara a tras
obloanele, cel care a beneficiat din plin de aceastã
consistentã ºedinþã de cenaclu, cu cea mai numeroasã
participare de pânã acum, a fost Cristian Topan (invitat
de Bebe Rãvescu sã-i �dea bun de tipar� la vreo apariþie
ilustratã de acesta), care s-a ales cu un portofoliu bogat
de caricaturi inspirate din �catacombã�. A pierdut-o poate
pe cea mai interesantã, legatã de întoarcerea acasã a
cronicarului, �aventura� ce o vom lãsa sã intre în legendã.

Don Basilio

Cãrþi primite la redacþie:
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Tânãrul Anania, �Îngerul cu barbã�, eseu biografic
de Ioan Sz. Lazãr, vol. II, Editura Renaºterea, Cluj-
Napoca, 2014

Georgeta Blendea Zamfir, Dorin=Dor+In=In Dor,
roman, Editura Tempus Dacoromânia Comterra,
Bucureºti, 2014

Gheorghe Ifrim, Buburuza, Editura Cetatea Doamnei,
2014
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DIMITRIE GRIGORAª

Dimitrie Grigoraº s-a nãscut la 15 septembrie 1934 în
comuna Cârligi, judeþul Bacãu.

A absolvit Institutului de Arte Plastice �N. Grigorescu�
din Bucureºti, promoþia 1960.

A debutat expoziþional în 1957, la Bucureºti.
Începând cu anul 1961 a participat la toate expoziþiile
de stat (anuale, bienale) municipale, saloane ºi cu caracter
festiv, precum  ºi la unele expoziþii de graficã ºi artã
decorativã. Expoziþii personale: 1968, Bucureºti; 1997,
Veneþia; 1999, Bucureºti.

Este autorul unor opere de artã monumentalã
(mozaicuri, graffiti, frescã, tapiserii) care se aflã la
Bucureºti, Iaºi, Drobeta � Turnu Severin, Piteºti, Deva.

Este prezent cu lucrãri de picturã, graficã ºi artã
decorativã în muzee de artã din Bucureºti, Iaºi, Galaþi
etc ºi în colecþii particulare.

N.R.: Cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani revista
noastrã îi ureazã pictorului multã sãnãtate ºi putere de
muncã!


